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Pozmeňujúci návrh 1
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia -1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 8 Charty 
základných práv,
[vloží sa pred prvú citáciu]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia -1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 16 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie,
[vloží sa pred prvú citáciu]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 24. júla 2019 s názvom Pravidlá ochrany 
údajov ako nástroj budovania dôvery 
v EÚ a mimo nej – celkové hodnotenie1a,
_________________
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1a COM(2019) 374, 24.7.2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 3 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na príspevok 
Európskeho výboru pre ochranu údajov 
(EDPB) k hodnoteniu všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov podľa 
článku 97, prijatý 18. februára 20201a,
_________________
1a 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/file
s/file1/edpb_contributiongdprevaluation_
20200218.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 3 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prvý prehľad 
o vykonávaní všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a úlohách 
a prostriedkoch vnútroštátnych dozorných 
orgánov z 26. februára 20191a,
_________________
1a 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/file
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s/file1/19_2019_edpb_written_report_to_li
be_en.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 3 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na usmernenia prijaté 
Európskym výborom pre ochranu údajov 
v súlade s článkom 70 ods. 1 písm. e) 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže podľa prieskumu 
o základných právach z roku 2019, ktorý 
vypracovala Agentúra pre základné práva 
(FRA), sa 69 % obyvateľov EÚ vo veku 
nad 16 rokov stretlo s pojmom všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov; keďže 
z toho vyplýva, že samotné prijatie 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
prispelo k výraznému zlepšeniu 
povedomia občanov a obyvateľov EÚ 
o ochrane údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže podľa prieskumu 
o základných právach, ktorý uskutočnila 
Agentúra pre základné práva (FRA), si 
jednotlivci čoraz viac uvedomujú svoje 
práva podľa všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; keďže napriek tomu, že 
organizácie zaviedli opatrenia na 
uľahčenie výkonu práv dotknutej osoby, 
jednotlivci aj naďalej čelia ťažkostiam pri 
uplatňovaní týchto práv, najmä práva na 
prístup, prenosnosť a zvýšenú 
transparentnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Javier 
Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf 
Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže od začiatku uplatňovania 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
bolo dozorným orgánom doručených 
omnoho väčšie množstvo sťažností; keďže 
to dokazuje, že dotknuté osoby si viac 
uvedomujú svoje práva a chcú chrániť 
svoje osobné údaje v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov; 
keďže to tiež dokazuje, že naďalej 
dochádza k veľkému množstvu 
nezákonných operácií spracúvania 
údajov;

B. keďže od začiatku uplatňovania 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
bolo dozorným orgánom doručených 
omnoho väčšie množstvo sťažností; keďže 
to dokazuje, že dotknuté osoby si viac 
uvedomujú svoje práva a chcú chrániť 
svoje osobné údaje v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže veľa podnikov využilo 
prechodné obdobie medzi nadobudnutím 
účinnosti všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a začatím jeho 
uplatňovania na „jarné upratovanie“ 
údajov na posúdenie, ktoré údaje sa 
skutočne spracúvajú a ktorých 
spracúvanie už nemusí byť potrebné 
alebo opodstatnené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže mnohé orgány pre ochranu 
osobných údajov nie sú schopné zvládať 
veľký počet sťažností; keďže viaceré 
z nich trpia nedostatkom zamestnancov, 
zdrojov či nedostatočným počtom 
odborníkov v oblasti technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Ramona Strugariu
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže vo všeobecnom nariadení o 
ochrane údajov sa uznáva, že právo 
členských štátov by malo zosúladiť 
pravidlá upravujúce slobodu prejavu a 
informácií vrátane novinárskeho, 
akademického, umeleckého a/alebo 
literárneho prejavu s právom na ochranu 
osobných údajov; keďže v článku 85 sa 
uvádza, že právne predpisy členských 
štátov ustanovujú výnimky na spracovanie 
údajov vykonávané na novinárske účely 
alebo na účely akademického, 
umeleckého alebo literárneho prejavu, ak 
sú potrebné na zosúladenie práva na 
ochranu osobných údajov so slobodou 
prejavu a informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže ako zdôrazňuje aj Európsky 
výbor pre ochranu údajov, ochrana 
novinárskych zdrojov je základným 
kameňom slobody tlače; keďže všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov by sa 
nemalo zneužívať proti novinárom 
a prístupu k informáciám a v žiadnom 
prípade by ho vnútroštátne orgány nemali 
používať na potláčanie slobody médií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
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Axel Voss, Roberta Metsola, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel 
Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, 
Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta, že všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov sa stalo globálnym 
štandardom ochrany osobných údajov a je 
faktorom konvergencie pri tvorbe noriem; 
víta skutočnosť, že vo všeobecnom 
nariadení o ochrane údajov sa EÚ dostala 
do popredia medzinárodných diskusií 
o ochrane údajov a že viaceré tretie krajiny 
zosúladili svoje právne predpisy o ochrane 
údajov so všeobecným nariadením 
o ochrane údajov;

1. víta, že všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov sa stalo globálnym 
štandardom ochrany osobných údajov a je 
faktorom konvergencie pri tvorbe noriem; 
víta skutočnosť, že vo všeobecnom 
nariadení o ochrane údajov sa EÚ dostala 
do popredia medzinárodných diskusií 
o ochrane údajov a že viaceré tretie krajiny 
zosúladili svoje právne predpisy o ochrane 
údajov so všeobecným nariadením 
o ochrane údajov; naliehavo vyzýva 
Európsku komisiu, ako aj členské štáty, 
aby túto situáciu využili na presadzovanie 
vypracovania medzinárodných noriem na 
úrovni OSN, OECD, G8 a G20, ktoré sa 
budú zakladať na európskych hodnotách 
a zásadách; zdôrazňuje, že dominantné 
postavenie Európy v tejto oblasti by 
pomohlo nášmu kontinentu lepšie chrániť 
práva našich občanov, ochraňovať naše 
hodnoty a zásady, podporiť dôveryhodné 
digitálne inovácie a urýchliť hospodársky 
rast tým, že sa zabráni fragmentácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že Dohovor Rady 
Európy č. 108 o ochrane údajov bol 
zosúladený so všeobecným nariadením 
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o ochrane údajov (ďalej len „Dohovor 
108+“) a podpísalo ho už 42 krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Daniel 
Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-
Lima

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že dva roky po 
nadobudnutí účinnosti všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov je všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov celkovo 
úspešné, a súhlasí s Európskou komisiou, 
že v tejto fáze nie je potrebné aktualizovať 
alebo revidovať právne predpisy;

2. berie na vedomie posúdenie 
Európskej komisie, v ktorom sa uvádza, že 
dva roky po nadobudnutí účinnosti 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
je všeobecné nariadenie o ochrane údajov 
celkovo úspešné; poukazuje však na 
problémy a nedostatky, ktoré zistili 
zainteresované strany a ktoré potvrdila 
Komisia; nesúhlasí preto s Komisiou, že 
v tejto fáze nie je potrebné aktualizovať 
alebo revidovať právne predpisy, a žiada 
o naliehavú cielenú revíziu zameranú na 
odstránenie zistených problémov 
a nedostatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Javier Zarzalejos, 
Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel 
Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že hoci sa všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov v niektorých 
oblastiach stáva konkurencieschopným 
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prostriedkom pre EÚ, neviedlo 
k uľahčeniu uplatňovania nových práv 
jednotlivcov, ako sa pôvodne 
predpokladalo, a navyše zmarilo naše 
úsilie v celosvetovom súťažení o budúce 
strategické technológie zbytočným 
obmedzovaním podnikov vo využívaní 
dostupných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Daniel 
Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, 
Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že v nadchádzajúcich 
rokoch sa dôraz musí naďalej klásť na 
zlepšenie vykonávania a opatrení na 
posilnenie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov;

3. uznáva, že až do ďalšieho 
hodnotenia Komisie sa dôraz musí naďalej 
klásť na zlepšenie vykonávania a opatrení 
na posilnenie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby medzitým preskúmala vplyv 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
na budúce technológie vyrobené 
v Európe, odstránila všetky legislatívne 
nedostatky a napokon predložila plány na 
komplexnejšiu revíziu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že v nadchádzajúcich 
rokoch sa dôraz musí naďalej klásť na 

3. uznáva, že v nadchádzajúcich 
rokoch sa dôraz musí naďalej klásť na 
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zlepšenie vykonávania a opatrení na 
posilnenie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov;

zlepšenie vykonávania a opatrení na 
posilnenie presadzovania všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. uznáva potrebu dôrazného 
a účinného presadzovania všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov vo vzťahu 
k veľkým digitálnym platformám 
a integrovaným spoločnostiam vrátane 
oblastí, ako je online reklama 
a mikrocielenie;

4. uznáva potrebu dôrazného 
a účinného presadzovania všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov vo vzťahu 
k veľkým digitálnym platformám, 
integrovaným spoločnostiam a iným 
digitálnym službám, najmä v oblasti 
online reklamy, mikrocielenia, 
algoritmického profilovania, hodnotenia, 
šírenia a zosilňovania vplyvu obsahu 
a lokalizácie údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že zosúladenie 
práva na ochranu osobných údajov so 
slobodou prejavu a informácií a náležitá 
rovnováha medzi týmito právami sú stále 
výzvou pre vnútroštátne právne predpisy, 
ktorými sa vykonáva všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov; víta 
skutočnosť, že hodnotiaca správa sa 
zamerala aj na spôsob, akým sa vykonáva 
článok 85 vo vnútroštátnych právnych 
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predpisoch; zdôrazňuje, že v právnych 
predpisoch sa musí ustanoviť zosúladenie 
týchto práv, musí sa rešpektovať esencia 
týchto základných práv a tieto právne 
predpisy musia byť primerané a potrebné 
a musí ich ohraničovať judikatúra 
Súdneho dvora a Európskeho súdu pre 
ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Európsku komisiu, aby 
naďalej úzko sledovala vykonávanie 
právnych predpisov v súvislosti so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
vnútroštátnymi orgánmi tak, aby nebol 
dotknutý výkon slobody prejavu 
a informácií a aby sa predpisy týkajúce sa 
ochrany údajov nevykladali spôsobom, 
ktorý by vyvíjal nátlak na novinárov, aby 
odhalili svoje zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Axel Voss, Henna Virkkunen, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že od začiatku 
uplatňovania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov „súhlas“ znamená 
akýkoľvek slobodný, konkrétny, 

5. pripomína, že od začiatku 
uplatňovania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov „súhlas“ znamená 
akýkoľvek slobodný, konkrétny, 
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informovaný a jednoznačný prejav vôle 
dotknutej osoby; zdôrazňuje, že to platí aj 
pre smernicu o súkromí a elektronických 
komunikáciách; konštatuje, že 
vykonávanie platného súhlasu je naďalej 
ohrozené používaním tzv. dark patterns, 
sledovania na komerčné účely a iných 
neetických postupov; je znepokojený tým, 
že jednotlivci sú často pod ekonomickým 
tlakom, aby poskytli súhlas výmenou za 
zľavy alebo iné obchodné ponuky, alebo sú 
nútení poskytnúť súhlas, pretože je tým 
podmienený prístup k službe 
prostredníctvom zaväzujúcich ustanovení, 
čo je v rozpore s článkom 7 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov;

informovaný a jednoznačný prejav vôle 
dotknutej osoby; konštatuje, že 
vykonávanie platného súhlasu je naďalej 
ohrozené používaním tzv. dark patterns 
a iných neetických postupov; konštatuje, 
že jednotlivci sú často nabádaní, aby 
poskytli súhlas výmenou za zľavy alebo 
iné obchodné ponuky, alebo sú nútení 
poskytnúť súhlas, pretože je tým 
podmienený prístup k službe 
prostredníctvom zaväzujúcich ustanovení, 
čo je v rozpore s článkom 7 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. poukazuje na to, že 
prevádzkovatelia sa naďalej spoliehajú na 
oprávnený záujem bez požadovaného 
preskúmania účelu a nevyhnutnosti, ako 
aj bez posúdenia základných práv; je 
zvlášť znepokojený skutočnosťou, že 
členské štáty prijímajú vnútroštátne 
právne predpisy na stanovenie podmienok 
spracúvania na základe oprávneného 
záujmu tým, že zabezpečujú rovnováhu 
príslušných záujmov prevádzkovateľa 
a dotknutých jednotlivcov, zatiaľ čo 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov 
ukladá každému prevádzkovateľovi 
povinnosť zabezpečiť takúto rovnováhu 
samostatne a uplatniť uvedený právny 
základ; vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby aktualizoval 
stanovisko pracovnej skupiny zriadenej 
podľa článku 29 k uplatňovaniu 
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oprávneného záujmu ako právneho 
základu pre spracúvanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
prevádzkovatelia v rámci svojich zásad 
ochrany osobných údajov často uvádzajú 
všetky právne základy všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, a to bez 
ďalšieho objasnenia a bez toho, aby sa 
odvolávali na konkrétnu spracovateľskú 
operáciu; domnieva sa, že takéto praktiky 
neumožňujú dotknutým osobám 
a dozorným orgánom posúdiť 
primeranosť takýchto právnych základov; 
naliehavo vyzýva dozorné orgány, aby 
zabezpečili, že prevádzkovatelia nebudú 
môcť uplatňovať viac ako jeden právny 
základ v rámci jednej spracovateľskej 
operácie, a spresnili, ktorý právny základ 
sa uplatňuje v prípade ich 
spracovateľských operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
prevádzkovatelia v rámci svojich zásad 
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ochrany osobných údajov často uvádzajú 
všetky právne základy všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, a to bez 
ďalšieho objasnenia a bez toho, aby sa 
odvolávali na konkrétnu spracovateľskú 
operáciu; domnieva sa, že takéto praktiky 
umožňujú dotknutým osobám a dozorným 
orgánom posúdiť primeranosť takýchto 
právnych základov; naliehavo vyzýva 
dozorné orgány pre ochranu údajov, aby 
zabezpečili, že prevádzkovatelia nebudú 
môcť uplatňovať viac ako jeden právny 
základ v rámci jednej spracovateľskej 
operácie, a spresnili, ktorý právny základ 
sa uplatňuje v prípade ich 
spracovateľských operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. opakovane pripomína, že všetkých 
šesť právnych základov pre spracúvanie 
údajov stanovených v článku 6 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
je rovnako postačujúcich a že súhlas nie 
je jediným právnym základom; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v usmerneniach 
vnútroštátnych orgánov pre ochranu 
osobných údajov sa často prehliada 
skutočnosť, že sa na tie isté 
spracovateľské činnosti môžu súčasne 
vzťahovať rôzne právne základy; 
konštatuje, že uplatnenie všetkých 
právnych základov by mohlo pomôcť aj 
v boji proti nešťastným negatívnym 
účinkom, ako je napríklad tzv. cookie 
fatigue, keď webové stránky neustále 
vyžadujú súhlas s používaním súborov 
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cookie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. berie na vedomie žiadosť 
prevádzkovateľov a spracovateľov údajov 
o väčšiu právnu istotu v súvislosti 
s presnými požiadavkami, ktoré majú 
spĺňať údaje, aby sa mohli podľa 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
považovať za „anonymizované údaje“; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby preskúmal stanovisko 5/2014 
pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 
29 k technikám anonymizácie 
a vypracoval zoznam jednoznačných 
kritérií na dosiahnutie anonymizácie 
v súlade so všeobecným nariadením 
o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. pripomína, že s cieľom spracovať 
osobitné kategórie osobných údajov je 
potrebné určiť právny základ podľa 
článku 6 a samostatnú podmienku pre 
spracúvanie podľa článku 9; pripomína 
prevádzkovateľom ich zákonnú povinnosť 
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vykonať posúdenie vplyvu na ochranu 
údajov, ak je pravdepodobné, že takéto 
spracovanie údajov povedie k vzniku 
vysokého rizika pre práva a slobody 
fyzických osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
oprávnený záujem sa veľmi často 
nekorektne uvádza ako právny základ pre 
spracúvanie; konštatuje, že 
prevádzkovatelia veľakrát nevykonávajú 
test rovnováhy záujmov na posúdenie 
toho, či sa na takýto základ môžu odvolať; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby túto problematiku objasnil vo 
svojich aktualizovaných usmerneniach 
o oprávnenom záujme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
oprávnený záujem sa nekorektne uvádza 
ako právny základ pre spracúvanie; 
konštatuje, že prevádzkovatelia veľakrát 
nevykonávajú test rovnováhy záujmov na 
posúdenie toho, či sa na takýto základ 
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môžu odvolať; vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby túto problematiku 
objasnil vo svojich aktualizovaných 
usmerneniach o oprávnenom záujme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby vypracoval 
harmonizované pravidlá o tom, čo je 
obsahom pojmu platný súhlas, s cieľom 
nahradiť rozdielne interpretácie mnohých 
vnútroštátnych orgánov pre ochranu 
osobných údajov; konštatuje, že súčasná 
situácia sa v mnohých členských štátoch 
výrazne líši od európskych právnych 
tradícií a zásad občianskeho práva a vedie 
k zbytočnej fragmentácii na digitálnom 
jednotnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

konštatuje, že pandémia COVID-19 
zdôraznila potrebu vypracovania odolných 
usmernení zo strany orgánov pre ochranu 
osobných údajov, Európskeho výboru pre 
ochranu údajov a Komisie o primeranom 
vykonávaní všeobecného nariadenia 



PE663.032v02-00 20/94 AM\1223869SK.docx

SK

o ochrane údajov v rámci cezhraničného 
výskumu týkajúceho sa zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 5 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5d. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby objasnil význam 
odôvodnenia 50 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a posúdil, či je potrebný 
nový právny základ v prípadoch, keď 
dotknutá osoba pôvodne udelila súhlas, 
no osobné údaje sa ďalej spracúvajú na 
iný účel, než bol pôvodný účel ich zberu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 5 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5e. zdôrazňuje, že je potrebné nájsť 
vhodné riešenie na zabezpečenie toho, aby 
bolo možné poskytnúť súhlas v prípadoch, 
v ktorých sa údaje spracúvajú na jeden 
alebo viacero konkrétnych účelov, ako 
napríklad pri vysokofrekvenčnej 
komunikácii medzi viacerými aktérmi, ako 
je komunikácia stroj-stroj (M2M) alebo 
komunikácia vozidiel s okolím (V2X), 
a v ktorých by sa získanie platného 
súhlasu inak ukázalo ako nemožné;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 5 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5f. vyjadruje znepokojenie nad 
reštriktívnymi vnútroštátnymi výkladmi 
pojmu oprávnený záujem, ktoré napríklad 
vylučujú spracúvanie údajov na čisto 
obchodné záujmy, hoci v odôvodnení 47 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
sa priamy marketing uvádza ako príklad 
platného použitia oprávneného záujmu, 
alebo ktoré bránia monitorovaniu 
maloobchodných predajní kamerovým 
systémom v záujme ochrany zákazníkov 
pred vreckovými zlodejmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Axel Voss, Henna Virkkunen, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 5 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5g. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby poskytol viac 
usmernení o právnom základe, pokiaľ ide 
o nový technologický vývoj a obchodné 
modely, keďže súčasné výklady často nie 
sú dostatočne flexibilné (napr. článok 6 
ods. 1b) všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov, keď je zmluva už 
súčasťou online služby); poukazuje na to, 
že niektoré vznikajúce technológie, ako je 
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umelá inteligencia, so vzájomne 
prepojenými a autonómnymi prvkami, si 
vyžadujú prehodnotenie informovaného 
súhlasu, keďže tento pojem už nie je 
použiteľný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 5 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5h. vyzýva Európsku komisiu 
a Európsky výbor pre ochranu údajov, 
aby zaviedli používateľsky ústretový 
transparentný postup udeľovania 
povolení s cieľom znížiť počet interakcií 
medzi poskytovateľmi služieb 
a koncovými používateľmi (tzv. cookie 
fatigue) a zároveň nájsť rovnováhu medzi 
ochranou jednotlivých spotrebiteľov 
a bezpečným spracúvaním 
komunikačných údajov na základe 
pseudonymizovaného spracúvania 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel 
Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 5 i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5i. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby vydal usmernenia 
týkajúce sa vykonávania zásady 
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zodpovednosti a objasnil kritériá 
vysokorizikového spracúvania osobných 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné uľahčiť 
výkon individuálnych práv stanovených vo 
všeobecnom nariadení o ochrane údajov, 
ako je prenosnosť údajov alebo práva 
v súvislosti s automatizovaným 
spracúvaním vrátane profilovania; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
vydal ďalšie usmernenia týkajúce sa 
automatizovaného rozhodovania;

6. zdôrazňuje, že je potrebné uľahčiť 
výkon individuálnych práv stanovených vo 
všeobecnom nariadení o ochrane údajov, 
ako je prenosnosť údajov alebo práva 
v súvislosti s automatizovaným 
spracúvaním vrátane profilovania; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
podnietil online platformy k vytvoreniu 
jednotného kontaktného miesta pre všetky 
zodpovedajúce digitálne platformy, 
z ktorého možno žiadosti používateľov 
postúpiť správnemu príjemcovi, a aby 
vydal ďalšie usmernenia týkajúce sa 
automatizovaného rozhodovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné uľahčiť 
výkon individuálnych práv stanovených vo 
všeobecnom nariadení o ochrane údajov, 
ako je prenosnosť údajov alebo práva 
v súvislosti s automatizovaným 

6. zdôrazňuje, že je potrebné uľahčiť 
výkon individuálnych práv stanovených vo 
všeobecnom nariadení o ochrane údajov, 
ako je prenosnosť údajov alebo práva 
v súvislosti s automatizovaným 
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spracúvaním vrátane profilovania; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
vydal ďalšie usmernenia týkajúce sa 
automatizovaného rozhodovania;

spracúvaním vrátane profilovania; víta 
usmernenia Európskeho výboru pre 
ochranu údajov týkajúce sa 
automatizovaného rozhodovania1a 
a prenosnosti údajov1b;

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/it
em-detail.cfm?item_id=612053.
1b 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/it
em-detail.cfm?item_id=611233.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že dodržiavanie práva 
na informácie si vyžaduje, aby spoločnosti 
poskytovali informácie stručným, 
transparentným, zrozumiteľným a ľahko 
prístupným spôsobom a aby sa pri 
vypracúvaní oznámení o ochrane údajov 
vyhli právnickému prístupu; je 
znepokojený tým, že spoločnosti naďalej 
porušujú svoje záväzky vyplývajúce 
z článku 12 ods. 1 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov 
a neposkytujú všetky relevantné 
informácie odporúčané Európskym 
výborom pre ochranu údajov, a to ani 
v súvislosti s uvádzaním názvov subjektov, 
ktorým údaje poskytujú; pripomína, že 
povinnosť poskytovať jednoduché 
a prístupné informácie má zvlášť prísny 
charakter, pokiaľ ide o deti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby vydal usmernenia, 
ktorými sa budú klasifikovať rôzne 
prípady oprávneného použitia 
profilovania podľa miery ich rizika 
súvisiaceho s právami a slobodami 
dotknutých osôb, spolu s odporúčaniami 
na primerané technické a organizačné 
opatrenia a s jasným vymedzením 
prípadov nezákonného použitia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Axel Voss, Roberta Metsola, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. berie na vedomie súčasné praktiky 
profesionálnych poskytovateľov pri 
presadzovaní vlastných obchodných 
záujmov podnecovaním dotknutých osôb 
k uplatňovaniu ich práva na informácie; 
konštatuje, že by sa mali zaviesť formálne 
požiadavky na prekladanie žiadostí 
o výkon práva na informácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
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Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. je znepokojený rozšíreným 
nedostatkom riadne fungujúcich 
mechanizmov prístupu k údajom pre 
dotknuté osoby; poukazuje na to, že 
jednotlivci často nedokážu prinútiť 
internetové platformy, aby im poskytli ich 
profily správania; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že spoločnosti sú notoricky 
známe svojou ignoráciou skutočnosti, že 
odvodené údaje sú takisto osobné údaje, 
ktoré podliehajú všetkým zárukám podľa 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Roberta Metsola, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje výhody zavedenia 
štandardizovaného a automatizovaného 
spôsobu interakcie s rozhodnutiami 
súvisiacimi so všeobecným nariadením 
o ochrane údajov prostredníctvom 
aplikačného programovacieho rozhrania 
(API);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Patrick Breyer
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. je znepokojený tým, že jednotlivci 
sú často pod tlakom, aby poskytli súhlas 
výmenou za zľavy alebo iné obchodné 
ponuky, alebo sú súhlas nútení 
poskytnúť, pretože je tým podmienený 
prístup k službe prostredníctvom 
zaväzujúcich ustanovení; vyjadruje 
poľutovanie nad touto skutočnosťou, 
keďže to nie je v súlade s článkom 7 
ods. 4;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6d. poukazuje na to, že v súlade so 
zásadou minimalizácie údajov právo na 
anonymitu účinne bráni neoprávnenému 
zverejneniu, krádeži totožnosti a iným 
formám zneužitia osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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7. pripomína, že niektoré 
zainteresované strany uvádzajú, že 
uplatňovanie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov je náročné, a to najmä pre 
malé a stredné podniky (MSP);

7. pripomína, že niektoré 
zainteresované strany uvádzajú, že 
uplatňovanie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov je náročné, a to najmä pre 
malé a stredné podniky (MSP); zastáva 
názor, že všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov a jeho presadzovanie nesmie viesť 
ku konkurenčnému znevýhodneniu MSP 
vo vzťahu k veľkým spoločnostiam; 
domnieva sa, že vnútroštátne orgány 
a informačné kampane Európskej komisie 
by mali sprístupniť väčšiu podporu, 
informácie a odbornú prípravu s cieľom 
prispieť k zlepšeniu znalostí, ku kvalite 
vykonávania a k povedomiu 
o požiadavkách a účele všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Javier 
Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína, že niektoré 
zainteresované strany uvádzajú, že 
uplatňovanie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov je náročné, a to najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP);

7. zdôrazňuje, že uplatňovanie 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
bolo obzvlášť náročné pre malé a stredné 
podniky (MSP), startupy, združenia 
organizácií, kluby, ako aj pre spoločnosti; 
konštatuje, že náklady na dodržiavanie 
predpisov, ako aj právna neistota výrazne 
ovplyvnili obchodné modely a dôveru 
investorov, čo viedlo k ukončeniu výroby 
a odrádzaniu od podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína, že niektoré 
zainteresované strany uvádzajú, že 
uplatňovanie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov je náročné, a to najmä pre 
malé a stredné podniky (MSP);

7. pripomína, že niektoré 
zainteresované strany uvádzajú, že 
uplatňovanie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov je náročné, a to najmä pre 
malé a stredné podniky (MSP), združenia 
a školy; konštatuje však, že mnohé z práv 
a povinností vo všeobecnom nariadení 
o ochrane údajov nie sú nové, ale už boli 
v platnosti podľa smernice 95/46/ES, no 
nedochádzalo k ich presadzovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Daniel 
Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-
Lima

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že pre MSP by 
nemali existovať žiadne odchýlky; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
poskytol praktické nástroje na uľahčenie 
vykonávania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov zo strany MSP 
s nízkorizikovými spracovateľskými 
činnosťami;

8. vyzýva na zahrnutie odchýlok pre 
mikropodniky, spoločnosti, kluby, 
združenia a súkromné osoby, keďže tieto 
skupiny sú zvlášť dotknuté novými 
záväzkami – často výlučne na dobrovoľné 
alebo súkromné účely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že pre MSP by 
nemali existovať žiadne odchýlky; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
poskytol praktické nástroje na uľahčenie 
vykonávania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov zo strany MSP 
s nízkorizikovými spracovateľskými 
činnosťami;

8. poukazuje na to, že pre MSP, 
združenia a školy by nemali existovať 
žiadne odchýlky; vyzýva Európsky výbor 
pre ochranu údajov, aby poskytol jasné 
informácie, ktoré zabránia akýmkoľvek 
nejasnostiam v súvislosti so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov, a praktické 
nástroje na uľahčenie vykonávania 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
zo strany MSP, združení a škôl 
s nízkorizikovými spracovateľskými 
činnosťami; vyzýva členské štáty, aby 
orgánom pre ochranu osobných údajov 
poskytli dostatočné prostriedky na 
sprostredkovanie týchto praktických 
nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že pre MSP by 
nemali existovať žiadne odchýlky; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
poskytol praktické nástroje na uľahčenie 
vykonávania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov zo strany MSP 
s nízkorizikovými spracovateľskými 
činnosťami;

8. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby poskytol praktické 
nástroje na uľahčenie vykonávania 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
zo strany MSP s nízkorizikovými 
spracovateľskými činnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Javier 
Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima
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Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby vytvoril praktický 
nástroj všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov pre MSP, pričom žiada 
o udelenie výnimiek z ohlasovania 
stanoveného v článku 30 ods. 5 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
pre MSP, ktoré nespracúvajú 
vysokorizikové údaje; v tejto súvislosti 
konštatuje, že pojem „príležitostne“ je 
z právneho hľadiska nejasný a že by ho 
mal Európsky výbor pre ochranu údajov 
objasniť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
pomalým alebo dokonca neexistujúcim 
presadzovaním všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov sa predlžuje „bežná 
situácia“ podľa smernice 95/46/ES, 
v rámci ktorej sa právne predpisy 
o ochrane údajov vo všeobecnosti 
zanedbávali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Javier 
Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
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Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva Európsku komisiu 
a Európsky výbor pre ochranu údajov, 
aby zaviedli bezplatný generátor pravidiel 
ochrany osobných údajov, ktorý môžu 
občania, spoločnosti, kluby, ako aj 
mikropodniky využívať na to, aby ich 
webové stránky boli v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane 
údajov; zdôrazňuje, že všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov by už viac 
nemalo nútiť súkromné osoby alebo 
dobrovoľníkov prenajímať si služby 
právnických firiem, aby sa vyhli 
nákladným právnym varovaniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva 
Maydell, Javier Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
urýchlila svoju prácu na modernizácii 
štandardných zmluvných doložiek pre 
medzinárodné prenosy údajov s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre MSP 
na medzinárodnej úrovni; konštatuje, že 
záväzné vnútropodnikové pravidlá 
a Európsky kódex správania by tiež mohli 
MSP pomôcť pri plnení ich záväzkov, 
pričom by sa súčasne zabezpečila čo 
najnižšia administratívna záťaž;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Axel Voss, Roberta Metsola, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel 
Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, 
Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený nerovnakou 
úrovňou presadzovania všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov 
vnútroštátnymi orgánmi na ochranu 
údajov;

9. je znepokojený nerovnakou 
úrovňou presadzovania všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov 
vnútroštátnymi orgánmi na ochranu 
údajov; vyzýva všetky členské štáty, aby 
posilnili presadzovanie, stíhanie 
a ukladanie trestov v prípadoch porušenia 
ochrany údajov, keďže sa doposiaľ riešil 
len malý podiel sťažností týkajúcich sa 
ochrany osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že od začiatku 
uplatňovania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov boli síce uložené niektoré 
významné pokuty za závažné porušenia, 
ale možnosti všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov sa v tomto smere 
zďaleka nevyužívajú v plnom rozsahu 
a v členských štátoch existujú rozdiely 
v prísnosti uplatňovaných sankcií;

10. poznamenáva, že od začiatku 
uplatňovania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov boli uložené niektoré 
významné pokuty za závažné porušenia; 
vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
výška pokút sa v jednotlivých členských 
štátoch výrazne líši a že niektoré pokuty 
uložené veľkým spoločnostiam sú príliš 
nízke na to, aby mali zamýšľaný 
odrádzajúci účinok proti porušovaniu 
ochrany údajov; vyzýva orgány pre 
ochranu osobných údajov, aby plne 
využívali možnosti, ktoré ponúka 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov 
na ukladanie pokút, ako aj ostatné 
stanovené nápravné právomoci; 
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zdôrazňuje, že zákaz spracúvania alebo 
povinnosť vymazať osobné údaje získané 
spôsobom, ktorý nie je v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane 
údajov, môžu mať rovnaký, ak nie väčší 
odrádzajúci účinok ako pokuty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal 
Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že od začiatku 
uplatňovania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov boli síce uložené 
niektoré významné pokuty za závažné 
porušenia, ale možnosti všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov sa v tomto 
smere zďaleka nevyužívajú v plnom 
rozsahu a v členských štátoch existujú 
rozdiely v prísnosti uplatňovaných 
sankcií;

10. berie na vedomie, že počas prvých 
18 mesiacov uplatňovania všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov bolo 
uložených 785 správnych pokút za rôzne 
porušenia, zdôrazňuje však, že výška 
pokút sa v jednotlivých členských štátoch 
výrazne líši; domnieva sa najmä, že výška 
pokút uložených niektorým nadnárodným 
spoločnostiam je príliš nízka na to, aby 
slúžila ako účinný odrádzajúci 
prostriedok a podnietila spracúvanie, 
ktoré viac zohľadňuje ochranu súkromia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že od začiatku 
uplatňovania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov boli síce uložené niektoré 

10. poznamenáva, že od začiatku 
uplatňovania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov boli síce uložené niektoré 
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významné pokuty za závažné porušenia, 
ale možnosti všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov sa v tomto smere zďaleka 
nevyužívajú v plnom rozsahu 
a v členských štátoch existujú rozdiely 
v prísnosti uplatňovaných sankcií;

významné pokuty za závažné porušenia, 
ale možnosti všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov sa v tomto smere zďaleka 
nevyužívajú v plnom rozsahu 
a v členských štátoch existujú rozdiely 
v prísnosti uplatňovaných sankcií; vyzýva 
dozorné orgány, aby využili celý rad 
možností, najmä v prípade systematického 
a pretrvávajúceho porušovania so 
zárobkovým motívom a veľkým počtom 
dotknutých osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Axel Voss, Roberta Metsola, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-
Lima

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Európsku komisiu 
a Európsky výbor pre ochranu údajov, 
aby harmonizovali sankcie predložením 
usmernení a jasných kritérií s cieľom 
zvýšiť právnu istotu a zabrániť 
spoločnostiam presídliť sa na miesta, 
v ktorých sa ukladajú najnižšie sankcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. víta skutočnosť, že na konferencii 
nemeckých dozorných orgánov sa 
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vypracoval súbor kritérií na stanovenie 
výšky správnych pokút podľa článku 83; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby vypracoval takýto súbor 
kritérií na európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. pripomína, že okrem ukladania 
pokút alebo ako alternatívu k ukladaniu 
pokút dozorné orgány môžu a mali by 
využiť aj svoju právomoc ukladať 
dočasné alebo konečné obmedzenie 
vrátane zákazu spracúvania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. je znepokojený dĺžkou vyšetrovania 
prípadov niektorými orgánmi pre ochranu 
údajov a jeho nepriaznivým vplyvom na 
účinné presadzovanie a dôveru občanov; 
naliehavo vyzýva orgány na ochranu 
osobných údajov, aby urýchlili riešenie 
prípadov a využívali všetky mechanizmy, 
ktoré majú k dispozícii podľa všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, vrátane 
dočasných alebo konečných obmedzení 

11. je znepokojený dĺžkou vyšetrovania 
prípadov niektorými orgánmi pre ochranu 
údajov a jeho nepriaznivým vplyvom na 
účinné presadzovanie a dôveru občanov; 
naliehavo vyzýva orgány na ochranu 
osobných údajov, aby urýchlili riešenie 
prípadov a využívali všetky mechanizmy, 
ktoré majú k dispozícii podľa všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, vrátane 
dočasných alebo konečných obmedzení 
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alebo zákazu spracúvania; alebo zákazu spracúvania a postupu pre 
naliehavé prípady stanoveného v článku 
66 všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. je znepokojený dĺžkou vyšetrovania 
prípadov niektorými orgánmi pre ochranu 
údajov a jeho nepriaznivým vplyvom na 
účinné presadzovanie a dôveru občanov; 
naliehavo vyzýva orgány na ochranu 
osobných údajov, aby urýchlili riešenie 
prípadov a využívali všetky mechanizmy, 
ktoré majú k dispozícii podľa všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, vrátane 
dočasných alebo konečných obmedzení 
alebo zákazu spracúvania;

11. je znepokojený dĺžkou vyšetrovania 
prípadov niektorými orgánmi pre ochranu 
údajov, najmä írskymi a luxemburskými 
orgánmi pre ochranu údajov, a jeho 
nepriaznivým vplyvom na účinné 
presadzovanie a dôveru občanov; 
naliehavo vyzýva orgány na ochranu 
osobných údajov, aby urýchlili riešenie 
prípadov a využívali všetky mechanizmy, 
ktoré majú k dispozícii podľa všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, vrátane 
dočasných alebo konečných obmedzení 
alebo zákazu spracúvania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
pomalým alebo dokonca neexistujúcim 
presadzovaním všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov sa predlžuje „bežná 
situácia“ podľa smernice 95/46/ES, 
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v rámci ktorej sa právne predpisy 
o ochrane údajov vo všeobecnosti 
zanedbávali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal 
Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nevyjadruje poľutovanie nad tým, 
že orgány pre ochranu osobných údajov 
21 členských štátov výslovne uviedli, že 
nemajú dostatočné ľudské, technické 
a finančné zdroje na účinné plnenie 
svojich úloh a vykonávanie svojich 
právomocí; naliehavo vyzýva Európsku 
komisiu, aby prijala vhodné opatrenia, a to 
aj tým, že bezodkladne začne konanie 
o nesplnení povinnosti voči tým členským 
štátom, ktoré si túto povinnosť nesplnili;

12. vyzýva členské štáty, aby si plnili 
svoju zákonnú povinnosť umožniť riadne 
presadzovanie pravidiel všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov v celej Únii 
tým, že pridelia viac finančných 
prostriedkov svojim orgánom pre ochranu 
údajov s cieľom umožniť im vykonávať 
ich prácu najlepším možným spôsobom 
a zabezpečiť rovnaké podmienky pri 
presadzovaní všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov v celej Európe; 
konštatuje, že každý orgán pre ochranu 
údajov v Európe by mal disponovať 
dostatočnou a primeranou úrovňou 
ľudských, technických a finančných 
zdrojov, priestormi a infraštruktúrou; 
naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby 
prijala vhodné opatrenia, a to aj tým, že 
bezodkladne začne konanie o nesplnení 
povinnosti voči tým členským štátom, 
ktoré si túto povinnosť nesplnili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nevyjadruje poľutovanie nad tým, 
že orgány pre ochranu osobných údajov 
21 členských štátov výslovne uviedli, že 
nemajú dostatočné ľudské, technické 
a finančné zdroje na účinné plnenie svojich 
úloh a vykonávanie svojich právomocí; 
naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby 
prijala vhodné opatrenia, a to aj tým, že 
bezodkladne začne konanie o nesplnení 
povinnosti voči tým členským štátom, 
ktoré si túto povinnosť nesplnili;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
dozorné orgány 21 štátov zo skupiny 30 
štátov Európskej únie, Nórska, Islandu 
a Spojeného kráľovstva výslovne uviedli, 
že nemajú dostatočné ľudské, technické 
a finančné zdroje na účinné plnenie svojich 
úloh a vykonávanie svojich právomocí; je 
znepokojený nedostatkom 
špecializovaných technických pracovníkov 
vo väčšine dozorných orgánov v rámci 
EÚ, čo sťažuje vyšetrovanie 
a presadzovanie práva; naliehavo vyzýva 
Európsku komisiu, aby prijala vhodné 
opatrenia, a to aj tým, že bezodkladne 
začne konanie o nesplnení povinnosti voči 
tým členským štátom, ktoré si túto 
povinnosť nesplnili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Sophia in  't Veld, Moritz Körner, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nevyjadruje poľutovanie nad tým, 
že orgány pre ochranu osobných údajov 21 
členských štátov výslovne uviedli, že 
nemajú dostatočné ľudské, technické 
a finančné zdroje na účinné plnenie svojich 
úloh a vykonávanie svojich právomocí; 
naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby 
prijala vhodné opatrenia, a to aj tým, že 
bezodkladne začne konanie o nesplnení 
povinnosti voči tým členským štátom, 
ktoré si túto povinnosť nesplnili;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
orgány pre ochranu osobných údajov 21 
členských štátov výslovne uviedli, že 
nemajú dostatočné ľudské, technické 
a finančné zdroje na účinné plnenie svojich 
úloh a vykonávanie svojich právomocí; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto 
členské štáty porušujú článok 52 ods. 4 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Európska komisia ešte nezačala konanie 
o nesplnení povinnosti voči tým členským 
štátom, ktoré si túto povinnosť nesplnili; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne začala konanie o nesplnení 
povinnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. nevyjadruje poľutovanie nad tým, 
že orgány pre ochranu osobných údajov 21 
členských štátov výslovne uviedli, že 
nemajú dostatočné ľudské, technické 
a finančné zdroje na účinné plnenie svojich 
úloh a vykonávanie svojich právomocí; 
naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby 
prijala vhodné opatrenia, a to aj tým, že 
bezodkladne začne konanie o nesplnení 
povinnosti voči tým členským štátom, 
ktoré si túto povinnosť nesplnili;

12. je znepokojený tým, že orgány pre 
ochranu osobných údajov 21 členských 
štátov výslovne uviedli, že nemajú 
dostatočné ľudské, technické a finančné 
zdroje na účinné plnenie svojich úloh 
a vykonávanie svojich právomocí; 
naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby 
prijala vhodné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. so znepokojením konštatuje, že 
dozorné orgány v členských štátoch sú 
pod tlakom vzhľadom na rastúci nesúlad 
medzi ich zodpovednosťou za ochranu 
osobných údajov a ich zdrojmi na tento 
účel; konštatuje, že digitálne služby budú 
čoraz zložitejšie z dôvodu intenzívnejšieho 
využívania inovácií, ako je umelá 
inteligencia; zdôrazňuje preto význam 
toho, aby dozorné orgány EÚ disponovali 
primeranými zdrojmi a personálom 
s cieľom riadne monitorovať 
uplatňovanie všeobecného nariadenia 
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o ochrane údajov a chrániť základné 
práva a slobody; vyzýva Komisiu, aby 
zhodnotila možnosť uložiť veľkým 
nadnárodným technologickým 
spoločnostiam povinnosť platiť za ich 
dohľad prostredníctvom zavedenia 
digitálneho systému EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
nedostatočné zdroje orgánov pre ochranu 
údajov, najmä pri porovnaní týchto 
zdrojov s príjmami veľkých 
technologických spoločností, môžu viesť 
k dohodám o urovnaní sporov, ktorými by 
sa obmedzili náklady na zdĺhavé 
a komplikované konania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. berie na vedomie zvýšené 
obmedzenie transparentnosti pri 
spracúvaní údajov, najmä pokiaľ ide 
o algoritmickú odbornú prípravu, čo 
orgánom pre ochranu údajov sťažuje 
dohľad a presadzovanie práva; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
vydal usmernenia k zlepšeniu požiadaviek 



PE663.032v02-00 42/94 AM\1223869SK.docx

SK

na transparentnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. so znepokojením konštatuje, že 
nedostatočné presadzovanie zo strany 
orgánov pre ochranu údajov a nečinnosť 
Komisie v súvislosti s riešením nedostatku 
zdrojov orgánov pre ochranu údajov 
ponecháva toto bremeno na jednotlivých 
občanoch, ktorí majú podať žiadosť 
o ochranu údajov na súd; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že súdy nemusia 
disponovať odbornými znalosťami na 
riešenie technických otázok súvisiacich 
s ochranou údajov rovnakým spôsobom 
ako orgány pre ochranu údajov a že 
jednotliví žiadatelia sú odškodňovaní, 
pričom organizácia ani spoločnosť nie sú 
povinné riešiť štrukturálne problémy; 
domnieva sa, že súkromné presadzovanie 
práva môže viesť k významnej judikatúre, 
ale nepredstavuje náhradu za 
presadzovanie zo strany orgánov pre 
ochranu údajov ani činnosť Komisie 
zameranú na riešenie nedostatku zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Axel Voss, Roberta Metsola, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel 
Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-
Lima

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
pokiaľ ide o kolektívne uplatňovanie 
nárokov na nápravu, väčšina členských 
štátov sa rozhodla neimplementovať 
článok 80 ods. 2 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; vyzýva všetky členské 
štáty, aby využívali článok 80 ods. 2;

13. vyzýva na zavedenie jasných 
vecných prahových hodnôt (ako je 
služobné tajomstvo, podozrenia zo 
spáchania trestného činu, účty kreditných 
kariet alebo heslá) na potvrdenie 
porušenia ochrany osobných údajov, 
ktoré je potrebné oznámiť; konštatuje, že 
na harmonizáciu rozmanitých 
vnútroštátnych prístupov je potrebné 
zaviesť štandardný európsky formulár na 
oznamovanie prípadov porušenia údajov, 
vrátane verzie v anglickom jazyku; žiada 
Európsky výbor pre ochranu údajov 
o poskytnutie dodatočných usmernení 
s cieľom stanoviť časový harmonogram 
oznamovania a zároveň vypracovať 
spoločné normy týkajúce sa informovania 
jednotlivcov a spôsobu nápravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
pokiaľ ide o kolektívne uplatňovanie 
nárokov na nápravu, väčšina členských 
štátov sa rozhodla neimplementovať článok 
80 ods. 2 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; vyzýva všetky členské 
štáty, aby využívali článok 80 ods. 2;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
pokiaľ ide o kolektívne uplatňovanie 
nárokov na nápravu, väčšina členských 
štátov sa rozhodla neimplementovať článok 
80 ods. 2 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; vyzýva všetky členské 
štáty, aby využívali článok 80 ods. 2; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala a viedla 
zoznam organizácií podľa jednotlivých 
členských štátov, ktoré sa považujú za 
oprávnené zastupovať dotknuté osoby 
v súlade s článkom 80 ods. 2;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
pokiaľ ide o kolektívne uplatňovanie 
nárokov na nápravu, väčšina členských 
štátov sa rozhodla neimplementovať článok 
80 ods. 2 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; vyzýva všetky členské 
štáty, aby využívali článok 80 ods. 2;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
pokiaľ ide o kolektívne uplatňovanie 
nárokov na nápravu, väčšina členských 
štátov sa rozhodla neimplementovať článok 
80 ods. 2 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; vyzýva všetky členské 
štáty, aby využívali článok 80 ods. 2 
a zaručili právo podávať sťažnosti 
a obrátiť sa na súd bez poverenia 
dotknutou osobou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu a Európsky výbor 
pre ochranu údajov, aby vykonali 
opatrenia v nadväznosti na oznámenie 
Komisie z 20. júna 2020; vyzýva na 
vypracovanie štúdie, v ktorej sa 
identifikujú nedostatky všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ ide 
o jeho presadzovanie; požaduje 
porovnanie presadzovania všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov zo strany 
každého dozorného orgánu vrátane 
relevantných informácií zhromaždených 
dozornými orgánmi prostredníctvom 
Európskeho výboru pre ochranu údajov; 
vyzýva výbor LIBE, aby zorganizoval 
vypočutie, na ktorom by sa dozorné 
orgány a Európsky výbor pre ochranu 
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údajov mohli vyjadriť v súvislosti 
s rozdielmi v presadzovaní medzi 
členskými štátmi; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva členské štáty, aby objasnili 
postavenie sťažovateľov počas konania 
v rámci vnútroštátnych právnych 
predpisov o administratívnych postupoch, 
ktoré sa vzťahujú na dozorné orgány; 
konštatuje, že by sa tým mala objasniť 
skutočnosť, že sťažovatelia by počas 
konania nemali zohrávať len pasívnu 
úlohu, ale v rôznych fázach by mali mať 
možnosť zasiahnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
orgány pre ochranu údajov v 14 
členských štátoch nie sú primerane 
vybavené na to, aby prispievali 
k mechanizmu spolupráce 
a konzistentnosti; poukazuje na to, že 
úspech tohto „mechanizmu jednotného 
kontaktného miesta“ závisí od času 
a úsilia, ktoré môžu orgány pre ochranu 
osobných údajov venovať riešeniu 
a spolupráci v jednotlivých cezhraničných 
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prípadoch v rámci Európskeho výboru pre 
ochranu údajov, a že nedostatok zdrojov 
má priamy vplyv na to, do akej miery 
môže tento mechanizmus riadne 
fungovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal 
Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. poukazuje na to, že niektoré 
spoločnosti zneužívajú skutočnosť, že 
niekoľko tretích krajín nedisponuje 
dostatočne vysokou úrovňou ochrany 
údajov na zabezpečenie výcviku svojich 
systémov umelej inteligencie alebo na 
testovanie svojich nových obchodných 
modelov založených na údajoch, pričom 
nie sú obmedzené z hľadiska 
technologického pokroku a v konečnom 
dôsledku získania podielu na európskom 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. vyzýva všetky členské štáty, aby 
zaviedli osobitnú podporu pre dotknuté 
osoby alebo organizácie, ktoré ich 
zastupujú, zapojené do cezhraničných 
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sťažností; poukazuje na to, že v prípade 
cezhraničných sťažností sa procesné 
náklady rýchlo stanú prekážkou účinného 
výkonu práv dotknutých osôb; vyzýva 
členské štáty, aby tieto náklady obmedzili 
v rámci svojich vnútroštátnych právnych 
predpisov upravujúcich správne konanie 
a umožnili prístup k právnemu 
poradenstvu podľa práva iného členského 
štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. vyzýva Komisiu a Európsky výbor 
pre ochranu údajov, aby vykonali 
opatrenia v nadväznosti na oznámenie 
Komisie z 20. júna 2020; poveruje svoju 
výskumnú službu, aby vypracovala štúdiu, 
v ktorej sa identifikujú nedostatky 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, pokiaľ ide o jeho presadzovanie; 
v rámci tejto štúdie požaduje porovnanie 
presadzovania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov zo strany každého 
dozorného orgánu vrátane relevantných 
informácií zhromaždených dozornými 
orgánmi prostredníctvom Európskeho 
výboru pre ochranu údajov; vyzýva výbor 
LIBE, aby zorganizoval vypočutie, na 
ktorom predstaví túto štúdiu a na ktorom 
sa dozorné orgány a Európsky výbor pre 
ochranu údajov vyjadria v súvislosti 
s rozdielmi v presadzovaní medzi 
členskými štátmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Axel Voss, Roberta Metsola, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie je zjavné najmä pri 
cezhraničných sťažnostiach, t. j. 
mechanizmy spolupráce a konzistentnosti; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby zvýšil svoje úsilie 
o zabezpečenie správneho uplatňovania 
článkov 60 a 63 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a aby využil postup pre 
naliehavé prípady uvedený v článku 66 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

14. zdôrazňuje význam mechanizmu 
jednotného kontaktného miesta pri 
poskytovaní právnej istoty a znižovaní 
administratívnej záťaže pre spoločnosti aj 
občanov; zdôrazňuje, že každý orgán pre 
ochranu údajov musí počas 
cezhraničného vyšetrovania dodržiavať 
požiadavky a usmernenia vedúceho 
dozorného orgánu a dodržiavať postupy 
uvedené v článkoch 56 až 60 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie je zjavné najmä pri 
cezhraničných sťažnostiach, t. j. 
mechanizmy spolupráce a konzistentnosti; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby zvýšil svoje úsilie 
o zabezpečenie správneho uplatňovania 
článkov 60 a 63 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a aby využil postup pre 
naliehavé prípady uvedený v článku 66 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

14. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie je zjavné najmä pri 
cezhraničných sťažnostiach, t. j. 
mechanizmy spolupráce a konzistentnosti; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby zvýšil svoje úsilie 
o zabezpečenie správneho uplatňovania 
článkov 60 a 63 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; a vyzýva dozorné 
orgány, aby využili postup pre naliehavé 
prípady uvedený v článku 66 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, najmä 
prípadné predbežné opatrenia;“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie je zjavné najmä pri 
cezhraničných sťažnostiach, t. j. 
mechanizmy spolupráce a konzistentnosti; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby zvýšil svoje úsilie 
o zabezpečenie správneho uplatňovania 
článkov 60 a 63 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a aby využil postup pre 
naliehavé prípady uvedený v článku 66 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

14. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie je zjavné najmä pri 
cezhraničných sťažnostiach, t. j. 
mechanizmy spolupráce a konzistentnosti; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby zvýšil svoje úsilie 
o zabezpečenie správneho uplatňovania 
článkov 60 a 63 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov, a dozorné orgány, aby 
využili postup pre naliehavé prípady 
uvedený v článku 66 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, najmä 
prípadné predbežné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie je zjavné najmä pri 
cezhraničných sťažnostiach, t. j. 
mechanizmy spolupráce a konzistentnosti; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby zvýšil svoje úsilie 
o zabezpečenie správneho uplatňovania 
článkov 60 a 63 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a aby využil postup pre 
naliehavé prípady uvedený v článku 66 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

14. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie je zjavné najmä pri 
cezhraničných sťažnostiach, t. j. 
mechanizmy spolupráce a konzistentnosti; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby zvýšil svoje úsilie 
o zabezpečenie správneho uplatňovania 
článkov 60 a 63 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov, a dozorné orgány, aby 
využili postup pre naliehavé prípady 
uvedený v článku 66 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, najmä 
prípadné predbežné opatrenia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie je zjavné najmä pri 
cezhraničných sťažnostiach, t. j. 
mechanizmy spolupráce a konzistentnosti; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby zvýšil svoje úsilie 
o zabezpečenie správneho uplatňovania 
článkov 60 a 63 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a aby využil postup pre 
naliehavé prípady uvedený v článku 66 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

14. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie je zjavné najmä pri 
cezhraničných sťažnostiach, t. j. 
mechanizmy spolupráce a konzistentnosti; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov, aby zvýšil svoje úsilie 
o zabezpečenie správneho uplatňovania 
článkov 60 a 63 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov, a dozorné orgány, a aby 
využili postup pre naliehavé prípady 
uvedený v článku 66 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, najmä 
prípadné predbežné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyjadruje veľké znepokojenie nad 
fungovaním mechanizmu „jednotného 
kontaktného miesta“, najmä pokiaľ ide 
o úlohu írskeho orgánu pre ochranu 
údajov; konštatuje, že írsky orgán pre 
ochranu údajov je zodpovedný za riešenie 
veľkého počtu prípadov, pretože mnohé 
technologické spoločnosti zaregistrovali 
svoje hlavné európske sídlo v Írsku; je 
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znepokojený tým, že írsky orgán pre 
ochranu údajov rieši väčšinu prípadov 
urovnaním namiesto udelenia sankcie; 
vyzýva írsky orgán pre ochranu údajov, 
aby urýchlil prebiehajúce vyšetrovania 
závažných prípadov s cieľom preukázať 
občanom EÚ, že ochrana údajov je v EÚ 
vymáhateľným právom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyjadruje veľké znepokojenie nad 
fungovaním mechanizmu jednotného 
kontaktného miesta, najmä pokiaľ ide 
o úlohu írskych a luxemburských orgánov 
pre ochranu údajov; konštatuje, že tieto 
orgány pre ochranu údajov sú zodpovedné 
za riešenie veľkého počtu prípadov, 
pretože mnohé technologické spoločnosti 
zaregistrovali svoje hlavné európske sídlo 
v Írsku alebo Luxembursku; vyzýva írske 
a luxemburské orgány pre ochranu 
údajov, aby urýchlili svoje prebiehajúce 
vyšetrovania závažných prípadov s cieľom 
preukázať občanom EÚ, že ochrana 
údajov je v EÚ vymáhateľným právom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva na lepšie využívanie 
mechanizmu, v rámci ktorého môže 
ktorýkoľvek orgán pre ochranu osobných 
údajov, predseda Európskeho výboru pre 
ochranu údajov alebo Európska komisia 
požiadať, aby Európsky výbor pre 
ochranu údajov preskúmal otázky 
týkajúce sa všeobecného uplatňovania 
alebo prípadov s cezhraničnými 
dôsledkami pre viac ako jeden členský štát 
s cieľom získať posúdenie prípadov, 
v ktorých si príslušné orgány pre ochranu 
údajov neplnia povinnosti podľa článku 
61 alebo 62 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. je hlboko znepokojený tým, že 
prípady postúpené Írsku v roku 2018 
z dôvodu hlavného miesta podnikateľskej 
činnosti viacerých hlavných 
prevádzkovateľov údajov sa nedostali ani 
do fázy návrhu rozhodnutia podľa článku 
60 ods. 3; dôrazne nesúhlasí s tým, že 
pojem „bezodkladne“ uvedený v článku 
60 ods. 3 by sa mohol v írčine chápať ako 
„o viac než dva roky“; vyzýva Komisiu, 
aby začala konanie o nesplnení povinnosti 
proti Írsku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
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Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. naliehavo vyzýva Európsku 
komisiu, aby posúdila, či vnútroštátne 
administratívne postupy bránia plnej 
účinnosti mechanizmu spolupráce, a aby 
splnila svoju povinnosť a prijala vhodné 
opatrenia, v prípade potreby vrátane 
konaní o nesplnení povinnosti, pokiaľ 
takéto vnútroštátne postupy bránia 
účinnému vykonávaniu mechanizmu 
spolupráce podľa všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva 
Maydell, Javier Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pozoruje nesúlad medzi 
vnútroštátnymi usmerneniami 
a usmerneniami Európskeho výboru pre 
ochranu údajov;

15. zdôrazňuje, že v usmerneniach 
Európskeho výboru pre ochranu údajov, 
vnútroštátnych alebo dokonca miestnych 
orgánov pre ochranu údajov sa pravidelne 
stanovujú rozdielne prístupy a výklady 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, čo vedie k rozdielnemu 
uplatňovaniu v jednotlivých členských 
štátoch; konštatuje, že táto situácia 
prináša spoločnostiam geografické 
výhody, ako aj nevýhody, a preto 
zdôrazňuje význam jednotného výkladu 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
pre zabezpečenie právnej istoty;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 97
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pozoruje nesúlad medzi 
vnútroštátnymi usmerneniami 
a usmerneniami Európskeho výboru pre 
ochranu údajov;

15. pozoruje nesúlad medzi 
vnútroštátnymi usmerneniami 
a usmerneniami Európskeho výboru pre 
ochranu údajov; vyzýva orgány pre 
ochranu údajov, aby sa v spolupráci 
s Európskym výborom pre ochranu 
údajov usilovali o poskytovanie 
konzistentných usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby v rámci mechanizmu 
spolupráce podľa článku 60 stanovil 
základné prvky spoločného správneho 
konania na riešenie sťažností 
v cezhraničných prípadoch; naliehavo 
žiada, aby sa tak uskutočnilo 
prostredníctvom usmernení o spoločnom 
časovom harmonograme na vykonávanie 
vyšetrovaní a prijímanie rozhodnutí; 
naliehavo vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby zabezpečil jednotný 
výklad kľúčových podmienok 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, najmä pojmov „bezodkladné“, 
„urovnanie sporu formou zmieru“ 
a „rozhodnutie“;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva 
Maydell, Javier Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Európsku komisiu, ako aj 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
posilnili mechanizmus konzistentnosti 
a zabezpečili, aby bolo jeho vykonávanie 
povinné v prípade akýchkoľvek otázok 
týkajúcich sa všeobecného uplatňovania 
alebo v prípadoch s cezhraničnými 
dôsledkami, s cieľom zabrániť 
nejednotným prístupom a rozhodnutiam 
jednotlivých orgánov pre ochranu údajov, 
ktoré ohrozujú jednotný výklad 
a uplatňovanie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby zverejnil svoj 
program zasadnutí ešte pred ich 
uskutočnením a aby zároveň poskytol 
verejnosti a Európskemu parlamentu 
podrobné zhrnutie týchto zasadnutí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 101
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
mal Európsky výbor pre ochranu údajov 
dostatok finančných, technických 
a ľudských zdrojov, aby bolo možné 
rýchlo, ale dôkladne riešiť rastúci počet 
zložitých prípadov a prípadov náročných 
na zdroje a koordinovať a uľahčovať 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi 
pre ochranu údajov s cieľom zabezpečiť 
rovnaké podmienky pre spoločnosti 
a rovnakú úroveň ochrany občanov 
v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje určitý stupeň 
fragmentácie, ktorá je spôsobená najmä 
rozsiahlym používaním fakultatívnych 
doložiek o špecifikácii; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že ochrana podľa 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
je oslabovaná spôsobom, akým členské 
štáty vykonávajú tieto výnimky zo 
špecifikácií (napr. vek detí na udelenie 
súhlasu);

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
používanie veľkého počtu klauzúl 
o výnimke zo strany členských štátov 
znemožňuje dosiahnutie úplnej 
harmonizácie ochrany údajov v celej EÚ, 
zrýchlenie výmeny údajov a odstránenie 
rozdielnych trhových podmienok pre 
spoločnosti v celej EÚ; konštatuje, že vo 
väčšine prípadov výmenu údajov 
neobmedzuje všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov, ale prísnejšie pravidlá 
členských štátov, ktoré sa odchyľujú od 
všeobecného nariadenia o ochrane 
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údajov; zdôrazňuje napríklad, že členské 
štáty prijali veľmi odlišné prahové 
hodnoty súvisiace so zásadou súhlasu 
rodiča;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje určitý stupeň 
fragmentácie, ktorá je spôsobená najmä 
rozsiahlym používaním fakultatívnych 
doložiek o špecifikácii; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že ochrana podľa 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
je oslabovaná spôsobom, akým členské 
štáty vykonávajú tieto výnimky zo 
špecifikácií (napr. vek detí na udelenie 
súhlasu);

17. konštatuje určitý stupeň 
fragmentácie, ktorá je spôsobená najmä 
rozsiahlym používaním fakultatívnych 
doložiek o špecifikácii; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že ochrana podľa 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
je oslabovaná spôsobom, akým členské 
štáty vykonávajú tieto výnimky zo 
špecifikácií (napr. vek detí na udelenie 
súhlasu); vyzýva Komisiu, aby využila 
svoju právomoc zasiahnuť v členských 
štátoch, v ktorých vnútroštátne opatrenia, 
činnosti a rozhodnutia ohrozujú ducha, 
cieľ a znenie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov, s cieľom zabrániť 
rôznej úrovni ochrany občanov 
a narušeniam trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje určitý stupeň 
fragmentácie, ktorá je spôsobená najmä 

17. konštatuje určitý stupeň 
fragmentácie, ktorá je spôsobená najmä 
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rozsiahlym používaním fakultatívnych 
doložiek o špecifikácii; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že ochrana podľa 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
je oslabovaná spôsobom, akým členské 
štáty vykonávajú tieto výnimky zo 
špecifikácií (napr. vek detí na udelenie 
súhlasu);

používaním fakultatívnych doložiek 
o špecifikácii, ako je napr. vek detí na 
udelenie súhlasu; je znepokojený 
skutočnosťou, že sa tým zvyšujú náklady 
spojené s dodržiavaním všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov; okrem toho 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európska 
komisia a členské štáty posúdili vplyv tejto 
fragmentácie, pokiaľ ide o bezpečnosť 
a ochranu detí na internete a prístup 
maloletých k životne dôležitým službám; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje určitý stupeň 
fragmentácie, ktorá je spôsobená najmä 
rozsiahlym používaním fakultatívnych 
doložiek o špecifikácii; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že ochrana podľa 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
je oslabovaná spôsobom, akým členské 
štáty vykonávajú tieto výnimky zo 
špecifikácií (napr. vek detí na udelenie 
súhlasu);

17. konštatuje určitý stupeň 
fragmentácie, ktorá je spôsobená najmä 
rozsiahlym používaním fakultatívnych 
doložiek o špecifikácii; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že ochrana podľa 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
je oslabovaná spôsobom, akým členské 
štáty vykonávajú tieto špecifikácie (napr. 
spracúvanie vo verejnom záujme alebo 
verejnými orgánmi na základe práva 
členského štátu);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
zneužívaním všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov zo strany orgánov pre 
ochranu údajov v Rumunsku, na 
Slovensku, v Maďarsku a Poľsku na 
obmedzovanie novinárov a mimovládnych 
organizácií; jednoznačne súhlasí 
s Komisiou, že pravidlá ochrany údajov by 
nemali ovplyvňovať uplatňovanie slobody 
prejavu a práva na informácie, najmä 
vytváraním zastrašujúceho účinku alebo 
ich interpretáciou ako spôsobu vytvárania 
tlaku na novinárov, aby zverejňovali svoje 
zdroje; vyjadruje však sklamanie z toho, 
že Komisia ešte stále neukončila svoje 
posúdenie rovnováhy medzi právom na 
ochranu osobných údajov a slobodou 
prejavu a právom na informácie (článok 
85); vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 
bezodkladne ukončila posudzovanie 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a využila všetky dostupné nástroje vrátane 
konaní o nesplnení povinnosti na 
zabezpečenie toho, aby členské štáty 
dodržiavali všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov, a na obmedzenie 
akejkoľvek fragmentácie rámca na 
ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v súčasnosti sa spoločnosti v prípade 
kolízie právnych poriadkov musia 
rozhodnúť, či budú dodržiavať 
vnútroštátne právne predpisy členského 
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štátu, čím môžu porušovať právo EÚ, 
alebo či budú dodržiavať požiadavky 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, čo môže viesť k porušovaniu 
vnútroštátnych právnych predpisov 
členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. trvá na tom, že všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov by sa 
nemalo zneužívať na obmedzovanie 
slobody tlače; vyzýva Komisiu, aby 
v prípade takéhoto zneužitia začala 
konanie o nesplnení povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zneužívanie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
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Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
zneužívaním všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov zo strany orgánov pre 
ochranu údajov v Rumunsku, na 
Slovensku, v Maďarsku a Poľsku na 
obmedzovanie novinárov a mimovládnych 
organizácií; jednoznačne súhlasí 
s Komisiou, že pravidlá ochrany údajov by 
nemali ovplyvňovať uplatňovanie slobody 
prejavu a práva na informácie, najmä 
vytváraním zastrašujúceho účinku alebo 
ich interpretáciou ako spôsobu vytvárania 
tlaku na novinárov, aby zverejňovali svoje 
zdroje; vyjadruje však sklamanie z toho, 
že Komisia ešte stále neukončila svoje 
posúdenie rovnováhy medzi právom na 
ochranu osobných údajov a slobodou 
prejavu a právom na informácie (článok 
85); vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 
bezodkladne ukončila posudzovanie 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a využila všetky dostupné nástroje vrátane 
konaní o nesplnení povinnosti na 
zabezpečenie toho, aby členské štáty 
dodržiavali všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov, a na obmedzenie 
akejkoľvek fragmentácie rámca na 
ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva Slovensko, aby urýchlene 
vymenovalo nového stáleho vedúceho 
dozorného orgánu, keďže Soňa Pőtheová 
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bola v apríli 2020 odvolaná z funkcie pre 
zneužívanie svojich právomocí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby predložil usmernenia 
o tom, ako riešiť rozdielne vykonávanie 
klauzuly o výnimke v jednotlivých 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. považuje za neprijateľné, že 
Maďarsko nariadením zo 4. mája 2020 
pod zámienkou pandémie COVID-19 
obmedzilo určité práva dotknutých osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Odsek 17 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17d. vyzýva Komisiu, aby začala 
konanie o nesplnení povinnosti proti 
Nemecku z dôvodu, že federálnemu 
komisárovi pre ochranu údajov neudelilo 
úplné vykonávacie právomoci nad 
poskytovateľmi telekomunikačných 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva dozorné orgány, aby 
vyhodnotili vykonávanie článku 25 
o špecificky navrhnutej a štandardnej 
ochrane údajov, najmä s cieľom vykonávať 
zásady minimalizácie údajov a obmedzenia 
účelu v súlade s usmerneniami 
Európskeho výboru pre ochranu údajov;

18. vyzýva dozorné orgány, aby 
vyhodnotili vykonávanie článku 25 
o špecificky navrhnutej a štandardnej 
ochrane údajov, najmä so zreteľom na 
technické a prevádzkové opatrenia 
s cieľom vykonávať zásady minimalizácie 
údajov a obmedzenia účelu, ako aj 
doterajší vplyv tohto ustanovenia na 
výrobcov spracovateľských technológií; 
vyzýva dozorné orgány, aby zároveň 
posúdili správne používanie predvolených 
nastavení stanovených v článku 25 ods. 2, 
a to aj zo strany hlavných poskytovateľov 
online služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-
Lima
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva dozorné orgány, aby 
vyhodnotili vykonávanie článku 25 
o špecificky navrhnutej a štandardnej 
ochrane údajov, najmä s cieľom vykonávať 
zásady minimalizácie údajov a obmedzenia 
účelu v súlade s usmerneniami Európskeho 
výboru pre ochranu údajov;

18. vyzýva dozorné orgány, aby 
vyhodnotili vykonávanie článku 25 
o špecificky navrhnutej a štandardnej 
ochrane údajov, najmä s cieľom vykonávať 
zásady minimalizácie údajov a obmedzenia 
účelu v súlade s usmerneniami Európskeho 
výboru pre ochranu údajov; v tejto 
súvislosti poznamenáva, že ešte stále nie je 
jasné, čo v praxi znamená pojem 
„ochrana súkromia už v štádiu návrhu“, 
a preto žiada Európsky výbor pre ochranu 
údajov o ďalšie usmernenia a zoznam 
jasných kritérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. odporúča, aby Európsky výbor pre 
ochranu údajov prijal usmernenia 
s cieľom určiť, za akých osobitných 
podmienok a v ktorých (kategóriách) 
prípadov sa výrobcovia IKT považujú za 
prevádzkovateľov v súlade s článkom 4 
ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, a to v rozsahu, v ktorom určujú 
prostriedky spracúvania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. poukazuje na to, že postupy 
ochrany údajov vo veľkej miere závisia od 
manuálnych činností a svojvoľných 
formátov a sú prepojené 
s nekompatibilnými systémami; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
vypracoval vyhľadateľné, prístupné, 
interoperabilné a opätovne použiteľné 
normy, ktoré pomôžu pri zavádzaní 
požiadaviek na ochranu údajov v praxi, 
vrátane noriem pre posúdenie vplyvu na 
ochranu údajov (článok 35), špecificky 
navrhnutej a štandardnej ochrany údajov 
(článok 25), informácií o dotknutých 
osobách (články 12 – 14), výkonu práv 
dotknutých osôb (články 15 – 18, 20 – 21) 
a záznamov o spracovateľských 
činnostiach (článok 30); vyzýva Európsky 
výbor pre ochranu údajov, aby zabezpečil, 
že tieto normy budú strojovo čitateľné 
s cieľom umožniť komunikáciu M2M 
medzi dotknutými osobami, 
prevádzkovateľmi a orgánmi pre ochranu 
údajov (automatizovaná ochrana údajov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. vyzýva Komisiu, aby v úzkej 
spolupráci s Európskym výborom pre 
ochranu údajov vytvorila strojovo 
čitateľné ikony podľa článku 12 ods. 7 na 
informovanie dotknutých osôb;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov a dozorné orgány, aby 
využívali plný potenciál článku 21 ods. 5 
o uplatňovaní práva namietať 
automatizovanými prostriedkami proti 
spracúvaniu osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal 
Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby vypracoval normy 
a usmernenia, ktoré pomôžu vykonávať 
požiadavky na ochranu údajov v praxi, 
okrem iného pre posúdenia vplyvu na 
ochranu údajov (článok 35), informácie 
pre dotknuté osoby (články 12 – 14), 
výkon práv dotknutých osôb (články 15 –
 18, 20 – 21) a záznamy 
o spracovateľských činnostiach (článok 
30);

19. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby harmonizoval 
a vypracoval normy a usmernenia, ktoré 
pomôžu vykonávať požiadavky na ochranu 
údajov v praxi, okrem iného pre prístup 
založený na rizikách, informácie pre 
dotknuté osoby (články 12 – 14), výkon 
práv dotknutých osôb (články 15 – 18, 20 –
 21), spoločných prevádzkovateľov 
(článok 26), záznamy o spracovateľských 
činnostiach (článok 30), oznámenie 
porušenia ochrany osobných údajov 
dozornému orgánu (článok 33) 
a posúdenie vplyvu na ochranu údajov 
(článok 35);
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby kriticky posúdil 
svoju úlohu a vplyv svojich usmernení na 
priemyselné odvetvia a dátové 
hospodárstvo ako celok, a to 
prostredníctvom určenia oblastí, v ktorých 
jeho výklad presahuje rámec textu 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
a vôľu zákonodarného orgánu; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
zároveň zohrával úlohu poskytovateľa 
služieb, ktorý umožňuje inovácie v celej 
Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby objasnil spracúvanie 
údajov na účely riadenia ľudských 
zdrojov a aby predložil usmernenia 
v prípadoch, keď zamestnanci a žiadatelia 
predkladajú žiadosti dotknutej osoby, 
keďže všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov túto oblasť nepokrýva dostatočne; 
vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
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údajov, aby prehodnotil svoje znenie 
článku 30 ods. 5 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a aby už nevykladal 
vyplácanie miezd ako „príležitostné“ 
spracúvanie údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Axel Voss, Henna Virkkunen, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 19 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19c. berie na vedomie závery 
Európskeho výboru pre ochranu údajov, 
že prístup založený na rizikách zakotvený 
vo všeobecnom nariadení o ochrane 
údajov by sa mal zachovať; žiada, aby 
Európsky výbor pre ochranu údajov 
sprevádzala rada pozostávajúca zo 
zainteresovaných strán z oblasti výskumu, 
priemyslu, používateľov 
a spotrebiteľských organizácií, 
náboženských združení a organizácií 
občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že je dôležité umožniť 
voľný tok osobných údajov na 
medzinárodnej úrovni bez toho, aby sa 
znížila úroveň ochrany zaručená v rámci 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov; 

20. zdôrazňuje, že je dôležité umožniť 
voľný tok osobných údajov na 
medzinárodnej úrovni bez toho, aby sa 
znížila úroveň ochrany zaručená v rámci 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov; 
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podporuje prax Európskej komisie 
zaoberať sa ochranou údajov a tokmi 
osobných údajov oddelene od obchodných 
dohôd;

podporuje prax Európskej komisie 
zaoberať sa ochranou údajov a tokmi 
osobných údajov oddelene od obchodných 
dohôd; víta rozhodnutie o primeranosti 
toku údajov s Japonskom; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci prvého preskúmania 
primeranosti ochrany osobných údajov, 
ktorú poskytuje Japonsko, zohľadnila 
všetky otázky vznesené Parlamentom a čo 
najskôr zverejnila výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
doteraz nebolo možné vytvoriť udržateľný 
jednotný mechanizmus, ktorý by zaručil 
bezpečný prenos osobných údajov medzi 
EÚ a USA; vyzýva Komisiu, aby 
prednostne prerokovala a uzavrela 
dohodu o výmene údajov medzi EÚ 
a USA, ktorá poskytne spoľahlivý 
a dlhodobý právny rámec na riešenie 
existujúcich obáv v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Javier Zarzalejos, Roberta 
Metsola, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, 
Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. domnieva sa, že medzinárodná 
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spolupráca v oblasti ochrany údajov 
a zbližovanie príslušných pravidiel zlepší 
vzájomnú dôveru, podporí porozumenie 
v oblasti technologických a právnych 
výziev a v konečnom dôsledku uľahčí 
cezhraničné toky údajov, ktoré majú 
kľúčový význam pre medzinárodný 
obchod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že rozhodnutia 
o primeranosti by nemali byť politickými, 
ale právnymi rozhodnutiami;

21. zdôrazňuje, že rozhodnutia 
o primeranosti by nemali byť politickými, 
ale právnymi rozhodnutiami; uznáva však 
skutočnosť, že dochádza k protichodným 
právnym požiadavkám na spoločnosti, 
ktoré vykonávajú právne vyhovujúce 
činnosti v EÚ, ako aj v jurisdikciách 
tretích krajín, najmä v USA; okrem toho 
uznáva, že lokalizácia údajov nesmie 
brániť prenosu osobných údajov medzi 
občanmi EÚ a vládou Spojených štátov, 
ak to vyžadujú právne predpisy Spojených 
štátov; trvá preto na tom, že je potrebné 
nájsť právne vyhovujúce riešenia na 
politickej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Roberta 
Metsola, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, 
Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 21



AM\1223869SK.docx 71/94 PE663.032v02-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že rozhodnutia 
o primeranosti by nemali byť politickými, 
ale právnymi rozhodnutiami;

21. víta prácu Európskej komisie na 
rozhodnutiach o primeranosti ochrany 
súkromia a podporuje pokračujúce úsilie 
o presadzovanie globálnych právnych 
rámcov s cieľom umožniť prenos údajov; 
zároveň konštatuje, že zainteresované 
strany naďalej považujú rozhodnutia 
o primeranosti za základný nástroj pre tok 
údajov, keďže ho nepodmieňujú 
dodatočným podmienkami ani 
povoleniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že rozhodnutia 
o primeranosti by nemali byť politickými, 
ale právnymi rozhodnutiami;

21. zdôrazňuje, že rozhodnutia 
o primeranosti by nemali byť politickými, 
ale právnymi rozhodnutiami; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Komisia má 
tendenciu uvažovať o diplomatických 
vzťahoch s tretími krajinami, pokiaľ ide 
o dodržiavanie a presadzovanie 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, a to aj napriek opakovaným 
výzvam Parlamentu a odborníkov 
v súvislosti s obavami týkajúcimi sa štítu 
na ochranu osobných údajov medzi EÚ 
a USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Roberta 
Metsola, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, 
Isabel Wiseler-Lima



PE663.032v02-00 72/94 AM\1223869SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. víta prijatie prvého spoločného 
rozhodnutia o primeranosti medzi EÚ 
a Japonskom, ktoré viedlo k vytvoreniu 
najväčšej oblasti voľného a bezpečného 
toku údajov na svete; zdôrazňuje však, že 
rozhodnutia o primeranosti boli doposiaľ 
prijaté iba pre deväť krajín, hoci mnoho 
ďalších tretích krajín nedávno prijalo 
nové právne predpisy o ochrane údajov 
s podobnými pravidlami a zásadami, aké 
sú stanovené vo všeobecnom nariadení 
o ochrane údajov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že rozhodnutia o primeranosti 
by nemali byť politického, ale právneho 
charakteru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Daniel 
Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-
Lima

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zverejnila súbor kritérií používaných pri 
určovaní toho, či sa tretia krajina považuje 
za krajinu, ktorá poskytuje „v podstate 
rovnocennú“ úroveň ochrany tej, aká sa 
poskytuje v EÚ, najmä pokiaľ ide 
o prístup k prostriedkom nápravy 
a prístup vlády k údajom;

22. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zverejnila súbor kritérií používaných pri 
určovaní toho, či sa tretia krajina považuje 
za krajinu, ktorá poskytuje „v podstate 
rovnocennú“ úroveň ochrany tej, aká sa 
poskytuje v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
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Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. opätovne zdôrazňuje, že programy 
hromadného sledovania, ktoré zahŕňajú 
hromadné zhromažďovanie údajov, 
bránia zisteniam týkajúcim sa úrovne 
primeranosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Javier 
Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf 
Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. opätovne zdôrazňuje, že programy 
hromadného sledovania, ktoré zahŕňajú 
hromadné zhromažďovanie údajov, 
bránia zisteniam týkajúcim sa úrovne 
primeranosti;

23. berie na vedomie vyhlásenie 
neplatnosti štítu na ochranu osobných 
údajov medzi EÚ a USA v rozsudku 
Súdneho dvora Európskej únie z júla 
2020; zdôrazňuje, že mnoho európskych 
MSP, startupov, univerzít a výskumných 
inštitútov, ktoré sa spoliehali na tento 
mechanizmus, sa ocitlo v právnom vákuu; 
vyzýva Komisiu, aby sa zapojila do 
diskusií so svojimi partnermi z USA 
s cieľom čo najskôr nájsť vhodné riešenie 
prenosu osobných údajov na komerčné 
účely medzi EÚ a USA, ktoré bude 
v úplnom súlade s podmienkami 
stanovenými Súdnym dvorom Európskej 
únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
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Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. opätovne zdôrazňuje, že programy 
hromadného sledovania, ktoré zahŕňajú 
hromadné zhromažďovanie údajov, bránia 
zisteniam týkajúcim sa úrovne 
primeranosti;

23. opätovne zdôrazňuje, že programy 
hromadného sledovania, ktoré zahŕňajú 
hromadné zhromažďovanie údajov, bránia 
zisteniam týkajúcim sa úrovne 
primeranosti; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby uplatnila závery Súdneho dvora EÚ 
vo veci Schrems I, II/Privacy 
International & al (2020) na všetky 
preskúmania rozhodnutí o primeranosti, 
ako aj prebiehajúce a budúce rokovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Axel Voss, Henna Virkkunen, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva orgány pre ochranu 
osobných údajov, aby systematicky 
posudzovali, či sa pravidlá ochrany údajov 
v praxi uplatňujú v tretích krajinách, 
v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho 
dvora;

24. vyzýva Európsku komisiu, aby 
systematicky posudzovala, či sa pravidlá 
ochrany údajov v praxi uplatňujú v tretích 
krajinách, v súlade s judikatúrou 
Európskeho súdneho dvora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. trvá na tom, že je potrebné 
zabezpečiť účinné uplatňovanie 
a dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa 
prenosov alebo sprístupňovania údajov, 
ktoré Únia podľa článku 48 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov nepovolila, 
najmä pokiaľ ide o žiadosti orgánov 
tretích krajín o prístup k osobným údajom 
v Únii, a vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov a orgány pre ochranu 
údajov, aby poskytli usmernenia 
a presadzovali tieto ustanovenia, a to aj 
pri posudzovaní a rozvoji mechanizmov 
prenosu osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Európsku komisiu 
a Európsky výbor pre ochranu údajov, 
aby vypracovali usmernenia ku kódexom 
správania; uznáva, že tento nástroj sa 
v súčasnosti nevyužíva v dostatočnej 
miere, pričom má potenciál vytvoriť 
právnu istotu, ktorú v súčasnosti hľadajú 
mnohí používatelia; okrem toho vyzýva 
Európsku komisiu a Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby uľahčili 
vypracúvanie osobitných celoeurópskych 
kódexov správania v prípadoch, v ktorých 
by prispeli pridanou hodnotou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
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Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje, že v prípade absencie 
rozhodnutia o primeranosti sú štandardné 
zmluvné doložky najčastejšie používaným 
nástrojom na medzinárodné prenosy 
údajov; berie na vedomie, že Európsky 
súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci C-
311/18 Data Protection 
Commissioner/Facebook Ireland Limited, 
Maximillian Schrems z júla 2020 potvrdil 
platnosť rozhodnutia 1087/2010 
o štandardných zmluvných doložkách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva 
Maydell, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. víta zverejnenie návrhov 
štandardných zmluvných doložiek 
Európskou komisiou a zdôrazňuje, že je 
dôležité zahrnúť doložky medzi 
sprostredkovateľmi, ako aj doložky medzi 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom; 
zároveň víta cieľ zameraný na zvýšenie 
dostupnosti štandardných zmluvných 
doložiek pre používateľov a riešenie 
zistených nedostatkov súčasných noriem, 
pričom zdôrazňuje potrebu zahrnúť 
jednotlivé štandardné zmluvné doložky 
pre oblasti, pri ktorých predovšetkým malé 
a stredné podniky čelia ťažkostiam 
s uplatňovaním;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 141
Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. pripomína, že prenosy, na ktoré sa 
vzťahujú výnimky pre osobitné situácie 
podľa článku 49, by sa mali aj naďalej 
realizovať len vo výnimočných prípadoch, 
pričom vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov a orgány pre ochranu 
údajov, aby pri uplatňovaní a kontrole 
takýchto výnimiek zachovávali ich 
doslovný výklad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 25 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25c. domnieva sa, že návrhy usmernení 
Európskeho výboru pre ochranu údajov 
sú úplne nepraktické a viedli by k tomu, že 
by sa štandardné zmluvné doložky stali 
nepoužiteľnými ako nástroj na prenos 
údajov; konštatuje, že tieto návrhy navyše 
nie sú v súlade s prístupom všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov založeným 
na riziku ani s rozsudkom Súdneho dvora 
Európskej únie, a zdôrazňuje, že 
požiadavka na šifrovanie údajov vo 
všetkých prípadoch mimo EÚ je v praxi 
jednoducho nerealizovateľná; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
prehodnotil svoje návrhy usmernení, 
keďže Európa inak nebude schopná 
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prenášať osobné údaje na medzinárodnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel 
Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 25 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25d. vyzýva Európsky výbor pre 
ochranu údajov, aby predložil usmernenia 
o využívaní období odkladu v prípadoch, 
keď bolo existujúce rozhodnutie 
o primeranosti zrušené alebo 
aktualizované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel 
Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 25 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25e. ďalej konštatuje, že aj 
mechanizmy prenosu, ako sú kódexy 
správania, záväzné vnútropodnikové 
pravidlá a certifikačné mechanizmy, sú 
dobrým prostriedkom na podporu 
medzinárodného prenosu údajov pri 
súčasnom zabezpečení ich súladu 
s normami všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Daniel Caspary, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 25 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25f. vyzýva Európsku komisiu 
a Európsky výbor pre ochranu údajov, 
aby vypracovali usmernenia ku kódexom 
správania a uľahčili celoeurópsky kódex 
správania, lepšie podporovali MSP, 
posilnili právnu istotu a podporovali 
využívanie tohto nástroja na 
medzinárodný prenos údajov; konštatuje, 
že by sa mala zrušiť požiadavka, aby 
dozorný orgán dohliadal na odvetvové 
kódexy správania a presadzoval ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 25 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25g. zdôrazňuje, že požiadavky na 
vypracúvanie a vykonávanie záväzných 
vnútropodnikových pravidiel, ktoré sú 
stanovené v pracovných dokumentoch 
orgánu pre ochranu osobných údajov 
o záväzných vnútropodnikových 
pravidlách, sú pre digitálnu oblasť príliš 
striktné a obmedzujúce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel 
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Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 25 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25h. vyzýva Európsku komisiu, aby 
v spolupráci s Medzinárodnou 
organizáciou pre normalizáciu 
vypracovala dobrovoľný medzinárodný 
certifikačný mechanizmus a systém auditu 
pre spoločnosti – najmä pre 
poskytovateľov softvéru a cloudových 
riešení – s cieľom podporiť využívanie 
certifikačných mechanizmov ako 
prostriedku na medzinárodný prenos 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. pripomína Komisii jej povinnosť 
zabezpečiť, aby opatrenia, ktoré sa majú 
predložiť v nadchádzajúcich legislatívnych 
návrhoch, najmä pokiaľ ide o správu 
údajov, akty týkajúce sa údajov, akty 
o digitálnych službách, o umelej 
inteligencii, boli v súlade so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov (EÚ) 
2016/679 a so smernicou (EÚ) 2016/680;

26. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
samotná Komisia nemá vždy jednotný 
prístup k ochrane údajov v legislatívnych 
návrhoch alebo nedisponuje dostatočnými 
znalosťami o ochrane údajov vrátane 
požiadaviek všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; zdôrazňuje, že odkaz 
na uplatňovanie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov či znenie „bez toho, aby 
bolo dotknuté všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov“ bez uvedenia ďalšieho 
vysvetlenia v texte nevyhnutne 
neznamená, že je návrh v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane 
údajov; pripomína Komisii jej povinnosť 
zabezpečiť, aby opatrenia, ktoré sa majú 
predložiť v nadchádzajúcich legislatívnych 
návrhoch, najmä pokiaľ ide o správu 
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údajov, akty týkajúce sa údajov, akty 
o digitálnych službách, o umelej 
inteligencii a dátovom priestore v oblasti 
zdravotníctva, boli vždy v úplnom súlade 
so všeobecným nariadením o ochrane 
údajov (EÚ) 2016/679 a so smernicou 
(EÚ) 2016/680; vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením návrhu podľa potreby 
a možností uskutočnila konzultácie 
s európskym dozorným úradníkom pre 
ochranu údajov a Európskym výborom 
pre ochranu údajov, a aby vždy vykonala 
posúdenie vplyvu (na ochranu údajov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Axel Voss, Roberta Metsola, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva Maydell, Javier 
Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. pripomína Komisii jej povinnosť 
zabezpečiť, aby opatrenia, ktoré sa majú 
predložiť v nadchádzajúcich 
legislatívnych návrhoch, najmä pokiaľ 
ide o správu údajov, akty týkajúce sa 
údajov, akty o digitálnych službách, 
o umelej inteligencii, boli v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
(EÚ) 2016/679 a so smernicou (EÚ) 
2016/680;

26. súhlasí s názorom Komisie, že 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov 
vďaka jeho technologickej neutrálnosti 
poskytuje pevný regulačný rámec pre 
vznikajúce technológie; domnieva sa však, 
že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na 
objasnenie uplatňovania zásad 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
na tieto vznikajúce technológie, na 
posúdenie existencie právnych medzier 
a zosúladenie jeho znenia s novým 
vývojom, aby sa dôsledne zvážilo 
prepojenie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov s každou novou 
legislatívnou iniciatívou, na zachovanie 
prístupu založeného na rizikách a na 
prípadné zabránenie akémukoľvek 
zásahu do mechanizmov presadzovania 
stanovených všeobecným nariadením 
o ochrane údajov;



PE663.032v02-00 82/94 AM\1223869SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Javier 
Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf 
Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. v tejto súvislosti vyzýva Európsku 
komisiu, aby zároveň odstránila všetky 
prekážky, ktoré môže všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov neúmyselne 
vytvárať pri vývoji inovatívnych 
a vznikajúcich technológií, ako je 
blockchain, umelá inteligencia, veľké 
dáta (big data) alebo internet vecí; 
zdôrazňuje, že nové pravidlá všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov zabrzdili 
niektoré zvlášť užitočné technológie pre 
našu spoločnosť a zabránili tak plnému 
využívaniu výhod, resp. viedli k potrebe 
zaviesť neprimerané úpravy; vyzýva preto 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
poskytol potrebné objasnenie toho, akým 
spôsobom môžu tieto nové technológie 
prosperovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva Komisiu, aby sa 
prostredníctvom osobitných nariadení 
zamerala na rozsiahlejšie otázky 
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digitalizácie, ako sú monopolné situácie 
a nerovnováha moci, napr. v oblasti 
verejného obstarávania, práva 
hospodárskej súťaže alebo regulácie 
v oblasti médií, a to bez narušenia 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, ale so zameraním na vzájomné 
presadzovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. konštatuje, že digitálny jednotný 
trh je pre Európsku úniu 
v nadchádzajúcich rokoch kľúčovou 
prioritou; konštatuje, že je nevyhnutné, 
aby sa všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov vykonávalo spôsobom, aby sa 
zvýšila konkurencieschopnosť, dôvera 
a spoľahlivosť, pokiaľ ide o nakladanie 
s údajmi v rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Podnadpis 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Smernica o presadzovaní práva

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 154
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
pravidlá ochrany údajov, ktoré sa 
používajú na účely presadzovania práva, 
sú do značnej miery nedostatočné na to, 
aby držali krok s novovytvorenými 
právomocami v oblasti presadzovania 
práva; vyzýva preto Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie smernice (EÚ) 
2016/680 v skoršom termíne, ako sa 
uvádza v smernici, a zverejnila jeho 
výsledky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
svojich stratégií v oblasti trhov s údajmi 
zohľadnila kontrolu ochrany údajov 
s počítačovou podporou a technológie na 
zvýšenie súkromia, ako je Gaia-X, 
digitalizáciu priemyslu a inteligentných 
miest a zabezpečenie mestskej bezpečnosti 
a odolnosti, a aby naďalej podporovala 
výskum v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Javier 
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Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 26 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. konštatuje, že vytvorenie 
spoločných európskych dátových 
priestorov bude úspešné len vtedy, ak 
bude EÚ schopná vyriešiť problémy 
s vykonávaním všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a jeho rozdielnym 
výkladom medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26c. poukazuje na to, že existujú zvlášť 
citlivé kategórie osobných údajov nad 
rámec osobitných kategórií osobných 
údajov vymedzených v článku 9 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, ako sú údaje o elektronickej 
komunikácii, o využívaní digitálnych 
služieb alebo o osobnej spotrebe 
elektrickej energie; konštatuje, že keďže 
online aktivity jednotlivcov umožňujú 
hlbší náhľad na ich osobnosť, čo 
poskytuje priestor na manipuláciu 
s týmito osobami, zhromažďovanie 
a spracúvanie osobných údajov týkajúcich 
sa využívania digitálnych a iných 
sieťových služieb by sa malo obmedziť na 
mieru, ktorá je nevyhnutne potrebná na 
poskytnutie služby a fakturáciu 
používateľov; vyzýva Komisiu, aby 
predložila prísne odvetvové právne 
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predpisy o ochrane údajov pre citlivé 
kategórie osobných údajov, ak tak ešte 
neurobila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Javier 
Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 26 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26c. zdôrazňuje čoraz častejšie 
používanie profilovania a požaduje, aby 
profilovanie na základe faktorov, ako sú 
príjem, pohlavie, zemepisná poloha 
a pod., neviedlo k diskriminácii, pokiaľ 
ide o ceny, kvalitu služieb alebo 
dostupnosť ponúk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Axel Voss, Roberta Metsola, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Eva 
Maydell, Javier Zarzalejos, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Pascal Arimont, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 26 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26d. požaduje prísne presadzovanie 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
pri spracúvaní a komerčnom využívaní 
osobných údajov získaných 
prostredníctvom prenosných zariadení 
a hlasových asistentov (napr. v prípade 
personalizovaných reklám alebo 
poisťovacích aplikácií); konštatuje, že by 
sa zároveň malo zabezpečiť, aby sa údaje 
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mohli v súlade s nariadením o ochrane 
údajov využívať na odbornú prípravu 
a vývoj algoritmov; vyzýva na posilnenie 
postavenia spotrebiteľov, aby mohli 
prijímať informované rozhodnutia 
o vplyve používania týchto nových 
technológií na ich súkromie, a na 
zabezpečenie toho, aby mali možnosť bez 
problémov vymazať svoje osobné údaje, 
ako sa uvádza vo všeobecnom nariadení 
o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nedostatočným vykonávaním smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 
členskými štátmi vzhľadom na zmeny 
zavedené všeobecným nariadením 
o ochrane údajov; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlila svoje hodnotenie a začala 
postupy v prípade nesplnenia povinnosti 
proti tým členským štátom, ktoré riadne 
nevykonali smernicu o súkromí 
a elektronických komunikáciách;

27. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nedostatočným vykonávaním smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 
členskými štátmi vzhľadom na zmeny 
zavedené všeobecným nariadením 
o ochrane údajov; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlila svoje hodnotenie a prijala 
vhodné a potrebné kroky proti tým 
členským štátom, ktoré riadne nevykonali 
smernicu o súkromí a elektronických 
komunikáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. je zvlášť znepokojený tým, že 
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vzájomné pôsobenie medzi všeobecným 
nariadením o ochrane údajov 
a smernicou o súkromí a elektronických 
komunikáciách povedie k fragmentácii 
právneho prostredia v EÚ, čo bude mať 
negatívny vplyv na podniky aj občanov; 
vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
súčasnou patovou situáciou členských 
štátov v Rade, pokiaľ ide o nariadenie 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách, ktoré navrhla Komisia 
v januári 2017 a ku ktorému Parlament 
prijal svoju rokovaciu pozíciu v októbri 
2017; vyzýva Radu, aby urýchlene 
upravila rokovací mandát o nariadení 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách, aby spoluzákonodarcovia 
konečne mohli začať 
medziinštitucionálne rokovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Sophia in  't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. pripomína, že je dôležité 
aktualizovať pravidlá súkromia 
a elektronických komunikácií z rokov 
2002 a 2011 s cieľom zlepšiť ochranu 
základných práv občanov, zvýšiť právnu 
istotu pre spoločnosti a doplniť všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Rada od roku 
2017 ešte stále nedospela k všeobecnému 
stanovisku k návrhu nariadenia 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách; vyzýva Radu, aby čo 
najskôr pristúpila k dohode, aby sa mohli 
začať medziinštitucionálne rokovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 163
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. pripomína, že od začiatku 
uplatňovania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov sa vymedzenie pojmu 
„súhlas“ vzťahuje aj na smernicu 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách; je znepokojený tým, že 
mnohé služby informačnej spoločnosti sa 
s týmto vymedzením pojmu stále 
nestotožňujú, využívajú tzv. dark patterns 
a neposkytujú skutočné informácie 
o účeloch a rozsahu spracúvania údajov; 
odsudzuje skutočnosť, že sa tým 
nerešpektuje slobodný súhlas stanovený 
v článku 7;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. uznáva potrebu aktualizácie 
pravidiel upravujúcich dôvernosť 
komunikácií z roku 2002; konštatuje, že 
navrhované nariadenie o súkromí 
a elektronických komunikáciách je v Rade 
už štyri roky zablokované, a preto by ho 
Komisia mala stiahnuť; zdôrazňuje, že 
osobitné ustanovenia na zabezpečenie 
dôvernosti komunikácie by sa mali 
zahrnúť do všeobecného nariadenia 
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o ochrane údajov ako nová kapitola;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. vyzýva Radu, aby vynaložila 
maximálne úsilie na dokončenie svojej 
práce na nariadení o súkromí 
a elektronických komunikáciách, ktoré 
bolo navrhnuté spôsobom, aby doplnilo 
zavádzanie všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a aby s ním bolo 
v súlade; zároveň vyzýva Radu, aby včas 
usporiadala stretnutia s ostatnými 
inštitúciami s cieľom dohodnúť sa na 
konečnom znení, ktoré má byť v súlade so 
znením Európskeho parlamentu, a to aj 
vrátane požiadavky, aby poskytovatelia 
softvéru zabezpečili zavedenie 
mechanizmov na ochranu osobných 
údajov a bezpečné získavanie 
a signalizáciu slobodného, osobitného 
a informovaného súhlasu používateľa 
alebo námietok, a na šifrovanie medzi 
koncovými zariadeniami bez medzifáz; 
domnieva sa, že tretie krajiny by mali 
v rámci každého svojho budúceho 
rozhodnutia o primeranosti ochrany 
údajov vyžadovať, aby dovozcovia 
osobných údajov tieto signály 
rešpektovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz
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Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. konštatuje, že návrh nariadenia 
Európskej komisie, ani pozícia 
Európskeho parlamentu v prvom čítaní 
nedosiahli cieľ zosúladiť pôvodnú 
smernicu o súkromí a elektronických 
komunikáciách so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov, ale 
namiesto toho vytvorili samostatnú 
koncepciu právnych predpisov týkajúcich 
sa ochrany súkromia, ktoré majú za 
následok vznik rozdielov v rámci celej 
politiky EÚ v oblasti ochrany súkromia; 
zdôrazňuje, že ak sa tieto návrhy 
nestiahnu, nová smernica o súkromí 
a elektronických komunikáciách sa bude 
musieť zameriavať len na oblasti, ktoré 
sa neuvádzajú vo všeobecnom nariadení 
o ochrane údajov (napr. dôvernosť 
komunikácie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Axel Voss, Henna Virkkunen, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 27 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27c. zdôrazňuje, že mikrocielenie sa 
v súčasnosti používa na profilovanie viac 
ako 1 500 kritérií, čo vedie k politickej 
manipulácii a efektu blokovania obchodu 
pre spotrebiteľov; navrhuje preto 
obmedziť kritériá politického 
mikrocielenia na tri kritériá, pričom 
obchodné mikrocielenie by sa malo 
povoliť len vtedy, ak má spotrebiteľ 
možnosť vyhľadávať aj mimo 
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existujúceho profilu, t. j. bez akéhokoľvek 
profilu; konštatuje, že uvedené pravidlo 
by sa malo vzťahovať aj na vyhľadávače, 
ktoré používajú určovanie poradia na 
základe finančných príspevkov 
obchodných subjektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Podnadpis 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ODVETVOVÉ OTÁZKY

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 27 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27d. konštatuje, že všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov sa nevzťahuje na otázky 
súvisiace s jednotlivými odvetviami, čo 
viedlo k tomu, že uplatňovanie 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
zostáva aj naďalej nejasné; vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
predložil jasné odvetvové usmernenia pre 
oblasti ako zdravotná starostlivosť 
a financie; poukazuje na to, že využívanie 
kódexov správania by mohlo pomôcť 
vyriešiť právnu neistotu;

Or. en



AM\1223869SK.docx 93/94 PE663.032v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 170
Axel Voss, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen Lenaers, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 27 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27e. konštatuje, že právo používateľov 
požadovať, aby sa ich poskytnuté 
a uložené údaje preniesli priamo od 
jedného držiteľa údajov k druhému 
v reálnom čase, ako sa uvádza 
v revidovanej smernici o platobných 
službách, sa zatiaľ v praxi neuplatňuje 
v plnej miere; podporuje názor Európskej 
komisie, že účinné vykonávanie tohto 
práva by sa mohlo zvýšiť zavedením 
technických rozhraní, ktoré by umožnili 
prenosnosť údajov v reálnom čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 27 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27f. zdôrazňuje význam sekundárneho 
využívania údajov o zdravotnom stave 
počas pandémie COVID-19, a preto 
požaduje širšie vymedzenie pojmu súhlas, 
ktorým by sa umožnilo jeho využitie aj na 
iné účely, než sa pôvodne predpokladalo; 
okrem toho zdôrazňuje, že väčšia 
harmonizácia v oblasti spracúvania 
osobných údajov má zásadný význam pre 
výskumné účely;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 172
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 27 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27g. zdôrazňuje, že spoločnosti, ktorých 
cieľom je dosahovanie zisku, takisto 
vykonávajú dôležitý vedecký výskum; 
požaduje preto širšie chápanie 
poskytovania „vedeckého výskumu“, ako 
aj konzistentný prístup k využívaniu 
citlivých osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Axel Voss, Jörgen Warborn, Henna Virkkunen, Kris Peeters, Daniel Caspary, Jeroen 
Lenaers, Anna-Michelle Asimakopoulou, Ralf Seekatz

Návrh uznesenia
Odsek 27 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27h. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
režim prenosu údajov o zdravotnom stave 
s cieľom vyvážiť ochranu osobných 
údajov a súčasne umožniť európskemu 
dátovému priestoru posilňovať európsku 
umelú inteligenciu a výskum v oblasti 
zdravia a zlepšovať zdravotnícke služby 
pre svojich občanov;

Or. en


