
PE624.109/ 1

LT

28.9.2018 A8-0201/ 001-046

PAKEITIMAI 001-046 
pateikė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešimas
Anna Maria Corazza Bildt A8-0201/2018
Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) ekonomika vis sparčiau 
skaitmeninama. Informacinės ir ryšių 
technologijos – jau ne atskiras sektorius, o 
visų modernių novatoriškų ekonomikos ir 
visuomenės sistemų pamatas. Tose 
sistemose svarbiausi – elektroniniai 
duomenys, kuriuos nagrinėjant arba 
sujungiant galima sukurti didelę vertę;

(1) ekonomika vis sparčiau 
skaitmeninama. Informacinės ir ryšių 
technologijos – jau ne atskiras sektorius, o 
visų modernių novatoriškų ekonomikos ir 
visuomenės sistemų pamatas. Tose 
sistemose svarbiausi – elektroniniai 
duomenys, kuriuos saugiomis sąlygomis 
nagrinėjant arba sujungiant galima sukurti 
didelę vertę;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) įsisteigimo laisvė ir paslaugų teikimo 
laisvė duomenų saugojimo arba tvarkymo 
paslaugoms taikoma pagal Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo. Tačiau teikti 
tokias paslaugas sunku arba apskritai 

(3) įsisteigimo laisvė ir paslaugų teikimo 
laisvė duomenų saugojimo arba tvarkymo 
paslaugoms, įskaitant duomenų perkėlimo 
paslaugas, taikoma pagal Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo. Tačiau teikti 
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neįmanoma dėl nustatytų kai kurių 
nacionalinių reikalavimų duomenis laikyti 
tam tikroje teritorijoje;

tokias paslaugas sunku arba apskritai 
neįmanoma dėl nustatytų kai kurių 
nacionalinių, regioninių ar vietos 
reikalavimų duomenis laikyti tam tikroje 
teritorijoje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kliūtys laisvai teikti duomenų 
saugojimo arba tvarkymo paslaugas ir 
laisvai steigtis duomenų saugojimo arba 
tvarkymo paslaugų teikėjams atsirado, nes 
valstybių narių teisės aktuose reikalaujama, 
kad saugomi arba tvarkomi duomenys turi 
būti laikomi konkrečioje geografinėje 
vietovėje arba teritorijoje. Panašiai veikia 
ir kitos taisyklės arba administravimo 
praktika, kuriomis nustatomi reikalavimai, 
dėl kurių sunku duomenis saugoti arba 
tvarkyti už konkrečios Sąjungos 
geografinės vietovės arba teritorijos ribų, 
pavyzdžiui, reikalavimas naudoti tam 
tikros valstybės narės sertifikuotas ir 
patvirtintas technines priemones. Rinkos 
dalyviai ir viešasis sektorius dažnai nėra 
teisiškai tikri, kurie duomenų vietos 
reikalavimai, taikomi duomenų saugojimo 
arba tvarkymo vietoms, yra pagrįsti, o 
kurie – ne, todėl jie turi dar mažiau 
pasirinkimo galimybių;

(4) kliūtys laisvai teikti duomenų 
tvarkymo paslaugas ir laisvai steigtis 
duomenų tvarkymo paslaugų teikėjams 
atsirado, nes valstybių narių teisės aktuose 
reikalaujama, kad tvarkomi duomenys turi 
būti laikomi konkrečioje geografinėje 
vietovėje arba teritorijoje. Panašiai veikia 
ir kitos taisyklės arba administravimo 
praktika, kuriomis nustatomi reikalavimai, 
dėl kurių sunku duomenis tvarkyti už 
konkrečios Sąjungos geografinės vietovės 
arba teritorijos ribų, pavyzdžiui, 
reikalavimas naudoti tam tikros valstybės 
narės sertifikuotas ir patvirtintas technines 
priemones. Rinkos dalyviai ir viešasis 
sektorius dažnai nėra teisiškai tikri, kurie 
duomenų vietos reikalavimai, taikomi 
duomenų tvarkymo vietoms, yra pagrįsti, o 
kurie – ne, todėl jie turi dar mažiau 
pasirinkimo galimybių; Šiuo reglamentu 
jokiu būdu nesuvaržoma įmonių laisvė 
sudaryti sutartinius susitarimus, kuriuose 
nurodoma, kur turi būti saugomi 
duomenys. Šiuo reglamentu tik norima 
suteikti daugiau galimybių pasirinkti 
užtikrinant, kad sutarta vieta gali būti bet 
kurioje Sąjungos vietoje;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) dėl visų minėtų kliūčių nepakanka 
konkurencijos tarp Europos debesijos 
kompiuterijos paslaugų teikėjų, kyla 
įvairių susaistymo su pardavėjais 
problemų ir labai trūksta duomenų 
judumo. Be to, duomenų vietos nustatymo 
politika pakenkė mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros įmonių gebėjimams 
palengvinti bendradarbiavimą tarp 
įmonių, universitetų ir kitų mokslinių 
tyrimų organizacijų, kurio tikslas – jų 
pačių inovacijų diegimo skatinimas;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) laisvas duomenų judėjimas 
Sąjungoje atliks svarbų vaidmenį 
užtikrinant duomenimis grindžiamą 
ekonomikos augimą ir inovacijas. 
valstybių narių valdžios institucijoms ir 
įstaigoms, kaip ir įmonėms bei 
vartotojams, būtų naudinga turėti 
daugiau laisvės savo nuožiūra pasirinkti 
duomenimis grindžiamų paslaugų 
teikėjus, konkurencingesnes kainas ir 
efektyvesnį paslaugų teikimą piliečiams. 
Atsižvelgiant į tai, kad valdžios institucijos 
ir įstaigos tvarko didelius duomenų 
kiekius, labai svarbu, kad naudodamos 
duomenų tvarkymo paslaugas jos rodytų 
pavyzdį ir susilaikytų nuo duomenų vietos 
apribojimų naudojantis duomenų 
tvarkymo paslaugomis. Todėl šis 
reglamentas turėtų būti taikomas ir 
valdžios institucijoms bei įstaigoms, 
įskaitant viešųjų pirkimų kontekste, 
nedarant poveikio Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvai (ES) 2014/241a. Kita 
vertus, šiame reglamente nenustatoma 
prievolė viešiesiems subjektams sudaryti 
subrangos sutartį dėl duomenų tvarkymo;
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_____________
1a 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB. 
Tekstas svarbus EEE (OL L 94, 
2014 3 28, p. 65).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šis reglamentas neturėtų paveikti 
kitais teisės aktais, ypač Reglamentu (ES) 
2016/67930, Direktyva (ES) 2016/68031 ir 
Direktyva 2002/58/EB32, nustatytų fizinių 
asmenų apsaugos pagrindinių 
reikalavimų, taikomų tvarkant asmens 
duomenis;

(9) šis reglamentas nedaro poveikio 
kitais teisės aktais, ypač Reglamentu (ES) 
2016/67930, Direktyva (ES) 2016/68031 ir 
Direktyva 2002/58/EB32, nustatytai fizinių 
asmenų apsaugai tvarkant asmens 
duomenis, teisei į privatų gyvenimą ir 
asmens duomenų apsaugai elektroninių 
ryšių sektoriuje;

__________________ __________________
30 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

31 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuria 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).

31 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuria 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).

32 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 

32 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
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apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) pagal Reglamentą (ES) 2016/679 
valstybėms narėms negalima riboti arba 
uždrausti laisvo asmens duomenų judėjimo 
Sąjungoje dėl priežasčių, susijusių su 
fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis. Šiuo reglamentu nustatomas 
toks pats laisvo ne asmens duomenų 
judėjimo Sąjungoje principas, tačiau 
numatyta galimybė tokių duomenų 
judėjimą apriboti arba uždrausti remiantis 
saugumo argumentais;

(10) pagal Reglamentą (ES) 2016/679 
valstybėms narėms negalima riboti arba 
uždrausti laisvo asmens duomenų judėjimo 
Sąjungoje dėl priežasčių, susijusių su 
fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis. Šiuo reglamentu nustatomas 
toks pats laisvo ne asmens duomenų 
judėjimo Sąjungoje principas, tačiau 
numatyta galimybė tokių duomenų 
judėjimą apriboti arba uždrausti remiantis 
visuomenės saugumo argumentais. 
Reglamentas (ES) 2016/679 ir šis 
reglamentas sudaro suderintą taisyklių 
rinkinį, kuris užtikrina skirtingo pobūdžio 
duomenų laisvą judėjimą. Kai duomenų 
rinkiniuose yra asmens ir ne asmens 
duomenų, todėl Reglamentas (ES) 
2016/679 turėtų būti taikomas rinkinio 
daliai, sudarytai iš asmens duomenų, o šis 
reglamentas – rinkinio daliai, kurią 
sudaro ne asmens duomenys. Jeigu 
mišriame dokumentų rinkinyje ne asmens 
ir asmens duomenys yra neatsiejamai 
susiję, šis reglamentas turėtų būti 
taikomas nedarant poveikio Reglamentui 
(ES) 2016/679. Jei dėl technologinės 
pažangos, pvz., dirbtinio intelekto, 
kompiuterių mokymosi, daiktų interneto ir 
didžiųjų duomenų analizės, galima 
anoniminius duomenis paversti asmens 
duomenimis, tokie duomenys laikomi 
asmens duomenimis ir atitinkamai 
taikomas Reglamentas (ES) 2016/679. Be 
to, šiuo reglamentu nenustatoma nei 
pareigos atskirai saugoti skirtingo 
pobūdžio duomenis, nei pareigos atskirti 
mišrių duomenų rinkinius;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) duomenų vietos reikalavimai aiškiai 
trukdo laisvam duomenų saugojimo arba 
tvarkymo paslaugų teikimui visoje 
Sąjungoje ir vidaus rinkai. todėl turėtų būti 
uždrausta juos taikyti, nebent jų taikymą 
galima pagrįsti visuomenės saugumo 
argumentais, kaip nustatyta Sąjungos 
teisės aktuose, ypač Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 52 straipsnyje, ir jie 
atitinka Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje įtvirtintą proporcingumo 
principą. Kad būtų taikomas 
tarpvalstybinio laisvo ne asmens duomenų 
judėjimo principas, sparčiai šalinami 
galiojantys duomenų vietos reikalavimai ir 
atsirastų galimybė, remiantis veiklos 
motyvais, duomenis saugoti arba tvarkyti 
keliose vietose visoje Europos Sąjungoje, 
taip pat todėl, kad šiame reglamente 
numatytomis priemonėmis užtikrinama 
prieiga prie duomenų reguliavimo 
kontrolės tikslais, valstybės narės neturėtų 
galėti remtis kitais nei visuomenės 
saugumo argumentais;

(12) duomenų vietos reikalavimai aiškiai 
trukdo laisvam duomenų tvarkymo 
paslaugų teikimui visoje Sąjungoje ir 
vidaus rinkai. Todėl jie turėtų būti 
draudžiami, nebent jie būtų pagrįsti 
visuomenės saugumo imperatyvo 
sumetimais, kaip nustatyta Sąjungos teisės 
aktuose, ypač Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 52 straipsnyje, ir atitiktų 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
įtvirtintą proporcingumo principą. Kad 
būtų taikomas tarpvalstybinio laisvo ne 
asmens duomenų judėjimo principas, 
sparčiai šalinami galiojantys duomenų 
vietos reikalavimai ir atsirastų galimybė, 
remiantis veiklos motyvais, duomenis 
tvarkyti keliose vietose visoje ES, taip pat 
todėl, kad šiame reglamente numatytomis 
priemonėmis užtikrinama prieiga prie 
duomenų reguliavimo kontrolės tikslais, 
valstybės narės neturėtų galėti remtis kitais 
nei visuomenės saugumo argumentais;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) sąvoka „visuomenės saugumas“, 
kaip ji suprantama pagal SESV 52 
straipsnį ir kaip ją aiškina Teisingumo 
Teismas, apima tiek valstybės narės 
vidaus, tiek išorės saugumą. Tokiu būdu 
daroma prielaida, kad kyla tikra ir 
pakankamai rimta grėsmė vienam iš 
pagrindinių visuomenės interesų, pvz., 
grėsmė institucijų veikimui ir esminių 
viešųjų paslaugų teikimui bei gyventojų 
išlikimui, taip pat kyla pavojus, jog bus 
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rimtai sutrikdyti išorės santykiai, arba 
pavojus taikiam tautų sambūviui, arba 
grėsmė kariniams interesams. Sąvoka 
„visuomenės saugumo imperatyvo 
sumetimai“, reiškia, kad visuomenės 
saugumui kyla grėsmė, kurios mastas 
ypač rimtas. Laikantis proporcingumo 
principo duomenų vietos reikalavimai, 
išimtiniais atvejais pagrįsti visuomenės 
saugumo imperatyvo sumetimais, turėtų 
būti tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti 
ir neturėtų viršyti to, kas būtina šiam 
tikslui pasiekti;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad tarpvalstybinio laisvo ne asmens 
duomenų judėjimo principas būtų taikomas 
veiksmingai ir būtų užkirstas kelias kurti 
naujas kliūtis sklandžiam vidaus rinkos 
veikimui, valstybės narės turėtų Komisijai 
pranešti apie visus teisės aktų projektus, 
kuriais nustatomas naujas arba keičiamas 
galiojantis duomenų vietos reikalavimas. 
Tokie pranešimai turėtų būti teikiami ir 
vertinami pagal Direktyvoje (ES) 
2015/153533 nustatytą procedūrą;

(13) kad tarpvalstybinio laisvo ne asmens 
duomenų judėjimo principas būtų taikomas 
veiksmingai ir būtų užkirstas kelias kurti 
naujas kliūtis sklandžiam vidaus rinkos 
veikimui, valstybės narės turėtų 
nedelsdamos pateikti Komisijai visus 
teisės aktų projektus, kuriais nustatomas 
naujas arba keičiamas galiojantis duomenų 
vietos reikalavimas. Tokie teisės aktų 
projektai turėtų būti teikiami ir vertinami 
pagal Direktyvoje (ES) 2015/153533 
nustatytą procedūrą;

__________________ __________________
33 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2015/1535, kuria nustatoma informacijos 
apie techninius reglamentus ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 
2015 9 17, p. 1).

33 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2015/1535, kuria nustatoma informacijos 
apie techninius reglamentus ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 
2015 9 17, p. 1).

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, kad būtų pašalintos tikėtinos 
esamos kliūtys, valstybės narės turėtų 
pereinamuoju dvylikos mėnesių laikotarpiu 
peržiūrėti galiojančius nacionalinius 
duomenų vietos reikalavimus ir apie visus, 
jų manymų, šį reglamentą atitinkančius 
duomenų vietos reikalavimus ir jų 
nustatymo argumentus pranešti Komisijai. 
Remdamasi šiais pranešimais, Komisija 
turėtų galėti įvertinti paliktų galioti 
duomenų vietos reikalavimų tinkamumą;

(14) be to, kad būtų pašalintos tikėtinos 
esamos kliūtys, valstybės narės turėtų 
pereinamuoju dvylikos mėnesių laikotarpiu 
peržiūrėti galiojančius nacionalinius 
duomenų vietos reikalavimus ir visus, jų 
manymų, šį reglamentą atitinkančius 
duomenų vietos reikalavimus ir jų 
nustatymo argumentus pateikti Komisijai. 
Remdamasi šiais pateiktais dokumentais, 
Komisija turėtų galėti įvertinti bet kokių 
paliktų galioti duomenų vietos reikalavimų 
tinkamumą ir priimti sprendimus, kur 
tinkama, kuriais valstybių narių prašoma 
iš dalies pakeisti arba panaikinti tokius 
duomenų vietos reikalavimus;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kad fiziniams ir juridiniams 
asmenims, pavyzdžiui, duomenų 
saugojimo arba tvarkymo paslaugų 
teikėjams ir naudotojams, taikomi 
valstybių narių duomenų vietos 
reikalavimai būtų skaidrūs , valstybės narės 
elektroninę informaciją apie tokias 
priemones turėtų skelbti ir nuolat 
atnaujinti per bendruosius informacinius 
centrus. Kad juridiniai ir fiziniai asmenys 
būtų tinkamai informuojami apie duomenų 
vietos reikalavimus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės Komisijai turėtų pateikti 
tokių elektroninių centrų adresus. Komisija 
šią informaciją turėtų skelbti savo interneto 
svetainėje;

(15) kad fiziniams ir juridiniams 
asmenims, pavyzdžiui, duomenų 
saugojimo arba tvarkymo paslaugų 
teikėjams ir naudotojams, taikomi 
valstybių narių duomenų vietos 
reikalavimai būtų skaidrūs, valstybės narės 
turėtų skelbti informaciją apie tokius 
reikalavimus per bendruosius 
informacinius centrus arba pateikti tokią 
informaciją per Sąjungos lygmens 
informacinį centrą, įsteigtą pagal kitą 
Sąjungos teisės aktą, [pvz., Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. … dėl bendrųjų skaitmeninių vartų]. 
Valstybės narės šią informaciją turėtų 
nuolat atnaujinti. Kad juridiniai ir fiziniai 
asmenys būtų tinkamai informuojami apie 
duomenų vietos reikalavimus visoje 
Sąjungoje, valstybės narės Komisijai turėtų 
pateikti tokių elektroninių centrų adresus. 
Komisija šią informaciją turėtų skelbti savo 
interneto svetainėje kartu su visų 
duomenų vietos reikalavimų, galiojančių 
valstybėse narėse, suvestiniu sąrašu. 
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Komisija turėtų papildomai skelbti 
informaciją apie tuos reikalavimus savo 
oficialiosiomis darbo kalbomis;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) duomenų vietos reikalavimai dažnai 
argumentuojami pasitikėjimo 
tarpvalstybiniu duomenų saugojimu arba 
tvarkymu stygiumi, nes daroma prielaida, 
kad valstybių narių kompetentingos 
institucijos duomenų negaus, pavyzdžiui, 
patikrinimui ir auditui reguliavimo arba 
priežiūros kontrolės tikslais. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad jis nedaro įtakos kompetentingų 
institucijų įgaliojimams prašyti prieigos 
prie duomenų ir ją gauti pagal Sąjungos 
arba nacionalinės teisės aktus ir kad 
negalima atsisakyti suteikti 
kompetentingoms institucijoms prieigą prie 
duomenų motyvuojant tuo, kad duomenys 
saugomi arba tvarkomi kitoje valstybėje 
narėje;

(16) duomenų vietos reikalavimai dažnai 
grindžiami pasitikėjimo tarpvalstybiniu 
duomenų tvarkymu stygiumi, nes daroma 
prielaida, kad valstybių narių 
kompetentingos institucijos duomenų 
negaus, pavyzdžiui, patikrinimui ir auditui 
reguliavimo arba priežiūros kontrolės 
tikslais. Todėl duomenų prieglobos 
saugumas turėtų būti padidintas visose 
valstybėse narėse, o šiame reglamente 
turėtų būti aiškiai nustatyta, kad nedaro 
įtakos kompetentingų institucijų 
įgaliojimams prašyti prieigos prie duomenų 
ir ją gauti pagal Sąjungos arba nacionalinės 
teisės aktus ir kad negalima atsisakyti 
suteikti kompetentingoms institucijoms 
prieigą prie duomenų motyvuojant tuo, kad 
duomenys saugomi arba tvarkomi kitoje 
valstybėje narėje;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) jei duomenis pateikti įpareigotas 
fizinis arba juridinis asmuo duomenų 
nepateikia ir jei išnaudojusi visas turimas 
priemones išsireikalauti prieigą prie 
duomenų kompetentinga institucija jos 
negavo, ta institucija turėtų turėti galimybę 
kreiptis pagalbos į kompetentingą 
instituciją kitoje valstybėje narėje. Tokiais 
atvejais kompetentingos institucijos turėtų 
naudotis Sąjungos teisės aktuose arba 

(18) jei duomenis pateikti įpareigotas 
fizinis arba juridinis asmuo duomenų 
nepateikia, kompetentinga institucija 
turėtų turėti galimybę kreiptis pagalbos į 
kompetentingas institucijas kitose 
valstybėse narėse. Tokiais atvejais 
kompetentingos institucijos turėtų naudotis 
Sąjungos teisės aktuose arba 
tarptautiniuose susitarimuose numatytomis 
bendradarbiavimo priemonėmis, kurių 
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tarptautiniuose susitarimuose numatytomis 
bendradarbiavimo priemonėmis, kurių 
pasirinkimas priklauso nuo konkrečių 
klausimų, pavyzdžiui, bendradarbiavimo 
policijos, baudžiamosios arba civilinės 
teisės arba administraciniais klausimais, 
reguliuojamo atitinkamai Pamatiniu 
sprendimu 2006/96034, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/41/ES35, Europos Tarybos konvencija 
dėl elektroninių nusikaltimų36, Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1206/200137, Tarybos 
direktyva 2006/112/EB38 ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 904/201039. Jei 
konkretūs bendradarbiavimo mechanizmai 
nesukurti, kompetentingos institucijos, 
siekdamos gauti prieigą prie norimų 
duomenų, turėtų viena su kita 
bendradarbiauti per paskirtus bendruosius 
informacinius centrus, nebent tokia prieiga 
nesuderinama su valstybės narės, į kurią 
kreiptasi pagalbos, viešąja tvarka;

pasirinkimas priklauso nuo konkrečių 
klausimų, pavyzdžiui, bendradarbiavimo 
policijos, baudžiamosios arba civilinės 
teisės arba administraciniais klausimais, 
reguliuojamo atitinkamai Pamatiniu 
sprendimu 2006/96034, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/41/ES35, Europos Tarybos konvencija 
dėl elektroninių nusikaltimų36, Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1206/200137, Tarybos 
direktyva 2006/112/EB38 ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 904/201039. Jei 
konkretūs bendradarbiavimo mechanizmai 
nesukurti, kompetentingos institucijos, 
siekdamos gauti prieigą prie norimų 
duomenų, turėtų viena su kita 
bendradarbiauti per paskirtus bendruosius 
informacinius centrus;

__________________ __________________
34 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl 
keitimosi informacija ir žvalgybos 
informacija tarp Europos Sąjungos 
valstybių narių teisėsaugos institucijų 
supaprastinamo (OL L 386, 2006 12 29, 
p. 89).

34 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl 
keitimosi informacija ir žvalgybos 
informacija tarp Europos Sąjungos 
valstybių narių teisėsaugos institucijų 
supaprastinamo (OL L 386, 2006 12 29, 
p. 89).

35 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio 
baudžiamosiose bylose (OL L 130, 
2014 5 1, p. 1).

35 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio 
baudžiamosiose bylose (OL L 130, 
2014 5 1, p. 1).

36 Europos Tarybos konvencija dėl 
elektroninių nusikaltimų, Europos Tarybos 
sutarčių serija Nr. 185.

36 Europos Tarybos konvencija dėl 
elektroninių nusikaltimų, Europos Tarybos 
sutarčių serija Nr. 185.

37 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl 
valstybių narių teismų tarpusavio 
bendradarbiavimo renkant įrodymus 
civilinėse ar komercinėse bylose (OL 
L 174, 2001 6 27, p. 1).

37 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl 
valstybių narių teismų tarpusavio 
bendradarbiavimo renkant įrodymus 
civilinėse ar komercinėse bylose (OL 
L 174, 2001 6 27, p. 1).

38 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos 
direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės 
vertės mokesčio bendros sistemos (OL 

38 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos 
direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės 
vertės mokesčio bendros sistemos (OL 



PE624.109/ 11

LT

L 347, 2006 12 11, p. 1). L 347, 2006 12 11, p. 1).
39 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio 
bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu 
pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL 
L 268, 2010 10 12, p. 1).

39 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio 
bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu 
pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL 
L 268, 2010 10 12, p. 1).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad galėtų pasinaudoti visa 
konkurencingos aplinkos teikiama nauda, 
profesionalieji naudotojai turėtų 
sprendimus priimti turėdami užtektinai 
informacijos ir turėtų galėti lengvai 
palyginti vidaus rinkoje siūlomų įvairių 
duomenų saugojimo arba tvarkymo 
paslaugų sudedamąsias dalis, įskaitant 
sutarties sąlygas, kuriomis duomenys 
perkeliami nutraukus sutartį. Kad būtų 
orientuojamasi į naujovių diegimo 
galimybes rinkoje ir atsižvelgiama į 
duomenų saugojimo arba tvarkymo 
paslaugų teikėjų ir profesionaliųjų 
naudotojų patirtį ir specialiąsias žinias, 
rinkos dalyviai išsamią informaciją ir 
veiklos reikalavimus, susijusius su 
duomenų perkėlimu, turėtų nustatyti 
Komisijos skatinamos ir remiamos 
savitvarkos būdu parengtuose Sąjungos 
elgesio taisyklių sąvaduose, kuriuose gali 
būti pavyzdinės sutarčių sąlygos. Vis dėlto, 
jei tokie elgesio taisyklių sąvadai nebūtų 
parengti ir iš tiesų įgyvendinti per 
priimtiną laikotarpį, Komisija turėtų 
persvarstyti šį klausimą;

(21) kad galėtų pasinaudoti visa 
konkurencingos aplinkos teikiama nauda, 
profesionalieji naudotojai turėtų 
sprendimus priimti turėdami užtektinai 
informacijos ir turėtų galėti lengvai 
palyginti vidaus rinkoje siūlomų įvairių 
duomenų tvarkymo paslaugų sudedamąsias 
dalis, įskaitant sutarties sąlygas, kuriomis 
duomenys perkeliami nutraukus sutartį. 
Kad būtų orientuojamasi į naujovių 
diegimo galimybes rinkoje ir atsižvelgiama 
į duomenų saugojimo arba tvarkymo 
paslaugų teikėjų ir profesionaliųjų 
naudotojų patirtį ir specialiąsias žinias, 
rinkos dalyviai išsamią informaciją ir 
veiklos reikalavimus, susijusius su 
duomenų perkėlimu, turėtų nustatyti 
Komisijos skatinamos, remiamos ir 
stebimos savitvarkos būdu parengtuose 
Sąjungos elgesio kodeksuose, kuriuose gali 
būti pavyzdinės sutarčių sąlygos. Elgesio 
taisyklių sąvadai turėtų būti išsamūs ir 
juose turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
susaistymas su pardavėju yra nepriimtina 
verslo praktika, turėtų būti numatytos 
pasitikėjimą didinančios technologijos ir 
turėtų būti nuolat atnaujinami 
atsižvelgiant į technologinę pažangą. 
Komisija turėtų užtikrinti, kad šio proceso 
metu būtų konsultuojamasi su visais 
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant mažąsias ir vidutines įmones ir 
naujai įsteigtas įmones. Komisija turėtų 
įvertinti tokių elgesio kodeksų rengimą ir 
jų įgyvendinimo efektyvumą;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti 
šį reglamentą, pirmiausia stengdamasi 
nustatyti, ar reikia jį keisti atsižvelgiant į 
technologijų arba rinkos raidą;

(28) Komisija turėtų pateikti ataskaitą dėl 
šio reglamento įgyvendinimo, pirmiausia 
stengdamasi nustatyti, ar reikia jį keisti 
atsižvelgiant į technologijų, pvz., dirbtinio 
intelekto, kompiuterių mokymosi, daiktų 
interneto ir didžiųjų duomenų analizės, 
arba rinkos raidą. Tokioje ataskaitoje visų 
pirma turėtų būti įvertinta patirtis, įgyta 
taikant šį reglamentą mišriems duomenų 
rinkiniams, siekiant užtikrinti, kad 
inovacijos klestėtų, ir turėtų būti įvertintas 
išimties dėl visuomenės saugumo 
taikymas. Prieš taikant kitas šiuo 
reglamentu nustatytas taisykles, Komisija 
taip pat turėtų paskelbti šio reglamento 
taikymo mišriems duomenų rinkiniams 
gaires, kad įmonės, įskaitant MVĮ, geriau 
suprastų šio reglamento ir Reglamento 
(ES) 2016/679 sąveiką;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas 
elektroninių ne asmens duomenų 
saugojimui arba tvarkymui Sąjungoje:

1. Šis reglamentas taikomas 
elektroninių ne asmens duomenų 
tvarkymui Sąjungoje:

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mišrių duomenų rinkinių atveju šis 
reglamentas taikomas rinkinio daliai, 
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kurią sudaro ne asmens duomenys. Jeigu 
mišriame dokumentų rinkinyje ne asmens 
ir asmens duomenys yra neatsiejamai 
susiję, šis reglamentas taikomas nedarant 
poveikio Reglamentui (ES) 2016/679.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. mišrus duomenų rinkinys – 
duomenų rinkinys, kurį sudaro tiek 
asmens, tiek ir ne asmens duomenys;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. duomenų saugojimas – duomenų 
saugojimas elektronine forma;

Išbraukta.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. duomenų tvarkymas – bet kokia 
automatizuotomis arba 
neautomatizuotomis priemonėmis su 
duomenimis ar duomenų rinkiniais 
elektronine forma atliekama operacija ar 
operacijų seka, kaip antai rinkimas, 
įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, 
saugojimas, adaptavimas ar keitimas, 
išgava, susipažinimas, naudojimas, 
atskleidimas persiunčiant, platinant ar 
kitu būdu sudarant galimybę jais 
naudotis, taip pat sugretinimas ar 
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sujungimas su kitais duomenimis, 
apribojimas, ištrynimas arba 
sunaikinimas;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. paslaugų teikėjas – duomenų 
saugojimo arba tvarkymo paslaugas 
teikiantis fizinis arba juridinis asmuo;

4. paslaugų teikėjas – duomenų 
tvarkymo paslaugas teikiantis fizinis arba 
juridinis asmuo;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. duomenų vietos reikalavimas – 
valstybės narės įstatymuose, taisyklėse 
arba administracinėse nuostatose nustatyta 
pareiga, draudimas, sąlyga, apribojimas 
arba kitoks reikalavimas, pagal kurį (-ią) 
duomenys turi būti saugomi arba tvarkomi 
tam tikros valstybės narės teritorijoje arba 
kuris (-i) trukdo duomenis saugoti arba 
tvarkyti bet kurioje kitoje valstybėje narėje;

5. duomenų vietos reikalavimas – 
valstybių narių ir jų vardu veikiančių 
subjektų, taip pat viešųjų pirkimų srityje, 
įstatymuose, taisyklėse ar administracinėse 
nuostatose arba administracinės praktikos 
taikymo rezultate nustatyta pareiga, 
draudimas, sąlyga, apribojimas arba kitoks 
reikalavimas, pagal kurį (-ią) duomenys 
turi būti tvarkomi tam tikros valstybės 
narės teritorijoje arba kuris (-i) trukdo 
duomenis tvarkyti bet kurioje kitoje 
valstybėje narėje;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. kompetentinga institucija – valstybės 
narės institucija, pagal Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktus įgaliota prieigą 
prie fizinio arba juridinio asmens saugomų 
arba tvarkomų duomenų gauti savo 

6. kompetentinga institucija – valstybės 
narės institucija, pagal Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktus įgaliota prieigą 
prie fizinio arba juridinio asmens tvarkomų 
duomenų gauti savo oficialioms pareigoms 
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oficialioms pareigoms atlikti; atlikti;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. naudotojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris naudojasi duomenų 
saugojimo arba tvarkymo paslaugomis 
arba prašo jam tokias paslaugas teikti;

7. naudotojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, įskaitant viešojo sektoriaus 
subjektą, kuris naudojasi duomenų 
tvarkymo paslaugomis arba prašo jam 
tokias paslaugas teikti;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. profesionalusis naudotojas – fizinis 
arba juridinis asmuo, įskaitant viešojo 
sektoriaus subjektus, kuris duomenų 
saugojimo arba tvarkymo paslauga 
naudojasi arba prašo jam tokią paslaugą 
teikti, kad galėtų užsiimti prekyba, verslu, 
amatu, profesija arba kad galėtų atlikti savo 
užduotis.

8. profesionalusis naudotojas – fizinis 
arba juridinis asmuo, įskaitant viešojo 
sektoriaus subjektus, kuris duomenų 
tvarkymo paslauga naudojasi arba prašo 
jam tokią paslaugą teikti, kad galėtų 
užsiimti prekyba, verslu, amatu, profesija 
arba kad galėtų atlikti savo užduotis.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų saugojimo arba tvarkymo 
vieta Sąjungoje neribojama konkrečios 
valstybės narės teritorija, o duomenų 
saugojimas arba tvarkymas kitoje 
valstybėje narėje nedraudžiamas arba 
neribojamas, išskyrus atvejus, kuriais 
draudimas arba ribojimas grindžiamas 
visuomenės saugumo argumentais.

1. Duomenų vietos reikalavimai 
draudžiami, išskyrus atvejus, kai išimties 
tvarka ir laikantis proporcingumo 
principo, yra pateisinami visuomenės 
saugumo argumentais.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikydamosi procedūrų, nustatytų 
nacionalinės teisės aktuose, kuriais 
įgyvendinama Direktyva (ES) 2015/1535, 
valstybės narės Komisijai praneša apie 
visus teisės aktų projektus, kuriais 
nustatomi nauji arba keičiami galiojantys 
duomenų vietos reikalavimai.

2. Laikydamosi procedūrų, nustatytų 
Direktyvos (ES) 2015/1535 5, 6 ir 7 
straipsniuose, valstybės narės 
nedelsdamos praneša Komisijai apie visus 
teisės aktų projektus, kuriais nustatomi 
nauji arba keičiami galiojantys duomenų 
vietos reikalavimai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės per dvylika mėnesių 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
užtikrina, kad būtų panaikinti visi šio 
straipsnio 1 dalies neatitinkantys duomenų 
vietos reikalavimai. Jei valstybė narė 
mano, kad duomenų vietos reikalavimas 
atitinka šio straipsnio 1 dalį ir gali likti 
galioti, ji Komisijai praneša apie tą 
reikalavimą ir kartu pateikia argumentus, 
kodėl jis turi toliau galioti.

3. Ne vėliau kaip per ... [dvylika 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos] valstybės narės užtikrina, kad būtų 
panaikinti visi šio straipsnio 1 dalies 
neatitinkantys duomenų vietos 
reikalavimai. Ne vėliau kaip per ... 
[dvylika mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], jei valstybė narė 
mano, kad duomenų vietos reikalavimas 
atitinka šio straipsnio 1 dalį ir gali likti 
galioti, Komisijai praneša apie tą 
reikalavimą ir kartu pateikia argumentus, 
kodėl jis turi toliau galioti.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio SESV 258 straipsnio 
taikymui, Komisija per tris mėnesius nuo 
tokio pranešimo gavimo dienos 
išnagrinėja tos priemonės atitiktį 1 dalies 
nuostatoms ir, kai tinkama, priima 
sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad 
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atitinkama valstybė narė iš dalies pakeistų 
arba panaikintų tą priemonę.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės per savo bendruosius 
informacinius centrus elektroninėmis 
priemonėmis viešai skelbia informaciją 
apie jų teritorijose taikomus duomenų 
vietos reikalavimus ir ją atnaujina.

4. Valstybės narės per savo bendruosius 
informacinius centrus arba per Sąjungos 
lygmens informacinį centrą, įsteigtą pagal 
kitą Sąjungos teisės aktą, jei toks 
informacinis centras yra, elektroninėmis 
priemonėmis viešai skelbia informaciją 
apie jų teritorijose taikomus duomenų 
vietos reikalavimus ir ją atnaujina.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės Komisijai pateikia 
šio straipsnio 4 dalyje nurodytų savo 
bendrųjų informacinių centrų adresus. 
Komisija nuorodas į tokius centrus skelbia 
savo interneto svetainėje.

5. Valstybės narės Komisijai pateikia 
šio straipsnio 4 dalyje nurodytų savo 
bendrųjų informacinių centrų adresus. 
Komisija nuorodas į tokius centrus skelbia 
savo interneto svetainėje kartu su nuolat 
atnaujinamu visų duomenų vietos 
reikalavimų, nurodytų 4 dalyje, suvestiniu 
sąrašu, įskaitant su tais reikalavimais 
susijusią informaciją visomis savo 
oficialiosiomis darbo kalbomis.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išnaudojusi visas turimas priemones 
išsireikalauti prieigą prie duomenų ir jos 
negavusi, kompetentinga institucija gali 

2. Jei kompetentinga institucija 
negauna prieigos prie duomenų po to, kai 
kreipėsi į duomenų tvarkymo paslaugų 
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kreiptis pagalbos į kompetentingą 
instituciją kitoje valstybėje narėje pagal 7 
straipsnyje nustatytą procedūrą, o pagalbos 
prašymą gavusi kompetentinga institucija 
teikia pagalbą pagal 7 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, nebent pagalbos teikimas būtų 
nesuderinamas su viešąja tvarka pagalbos 
prašymą gavusioje valstybėje narėje.

naudotoją ir jei pagal Sąjungos teisę ar 
tarptautinius susitarimus nėra konkretaus 
bendradarbiavimo mechanizmo, pagal 
kurį skirtingų valstybių narių 
kompetentingos institucijos galėtų keistis 
duomenimis, ta kompetentinga institucija 
gali kreiptis pagalbos į kompetentingą 
instituciją kitoje valstybėje narėje pagal 7 
straipsnyje nustatytą procedūrą. Pagalbos 
prašymą gavusi kompetentinga institucija 
teikia pagalbą pagal tą procedūrą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei vykdant pagalbos prašymą reikia, 
kad pagalbos prašymą gavusios valdžios 
institucijos atstovai įeitų į fizinio arba 
juridinio asmens patalpas, be kita ko, 
patektų prie duomenų saugojimo arba 
tvarkymo įrangos ir priemonių, turi būti 
laikomasi Sąjungos arba valstybės narės 
proceso teisės.

3. Jei vykdant pagalbos prašymą reikia, 
kad pagalbos prašymą gavusios valdžios 
institucijos atstovai įeitų į fizinio arba 
juridinio asmens patalpas, be kita ko, 
patektų prie duomenų tvarkymo įrangos ir 
priemonių, turi būti laikomasi Sąjungos 
teisės arba valstybės narės, kurioje yra 
patalpos ar įranga, proceso teisės.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 2 dalis taikoma tik jei 
pagal Sąjungos teisę arba tarptautinius 
susitarimus nenustatyti mechanizmai, 
kuriais įvairių valstybių narių 
kompetentingos institucijos keičiasi 
duomenimis.

Išbraukta.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija skatina ir padeda Sąjungos 
lygmeniu rengti savitvarkos taisyklių 
sąvadus, siekiant nusistatyti geriausių 
darbo metodų gaires, kad būtų lengviau 
rinktis kitus paslaugų teikėjus ir 
užtikrinti, kad iki duomenų saugojimo ir 
tvarkymo sutarties sudarymo paslaugų 
teikėjai profesionaliems naudotojams 
pateiktų pakankamai išsamią, aiškią ir 
skaidrią informaciją apie:

1. Siekiant prisidėti prie 
konkurencingos duomenų ekonomikos, 
Komisija skatina ir padeda Sąjungos 
lygmeniu rengti savitvarkos taisyklių 
sąvadus, kuriuose tinkamai atsižvelgiama 
į skaidrumo principą ir kuriuose 
nustatomos gairės, apimančios, be kita ko, 
informaciją apie:

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) geriausią patirtį sudarant 
palankesnes sąlygas rinktis kitus 
paslaugų teikėjus ir perkelti duomenis 
naudojant struktūrinius, įprastai 
naudojamus, automatinio nuskaitymo ir 
sąveikius formatus, įskaitant, jei reikia 
arba paprašius duomenis paslaugos 
gaunančiam paslaugų teikėjui, atvirojo 
standarto formatus;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procesus, techninius reikalavimus, 
terminus ir mokesčius, taikomus, kai 
profesionalusis naudotojas nori pasirinkti 
kitą paslaugų teikėją arba persikelti 
duomenis į nuosavas informacines 
sistemas, be kita ko, apie atsarginių 
duomenų kopijų darymą ir saugojimo 
vietas, esamus ir tinkamus duomenų 
formatus, būtiną informacinių 
technologijų konfigūraciją ir būtiniausią 

a) minimalios informacijos 
reikalavimus, norint užtikrinti, kad prieš 
sudarant duomenų tvarkymo sutartį 
profesionaliems naudotojams būtų 
pateikta pakankamai išsami, aiški ir 
skaidri informacija apie procesus, 
techninius reikalavimus, terminus ir 
mokesčius, taikomus, kai profesionalusis 
naudotojas nori pasirinkti kitą paslaugų 
teikėją arba persikelti duomenis į nuosavas 
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tinklo pralaidumą; laiką, kurio reikia iki 
duomenų perkėlimo pradžios, ir laiką, 
kuriuo duomenis bus galima perkelti, 
duomenų prieigos garantijas, jei paslaugų 
teikėjas bankrutuotų, ir

informacines sistemas, ir apie duomenų 
prieigos garantijas, jei paslaugų teikėjas 
bankrutuotų.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos reikalavimus, kurių reikia 
laikytis renkantis kitą paslaugų teikėją 
arba persikeliant duomenis struktūriniu, 
įprastai naudojamu ir automatinio 
nuskaitymo formatu, kad naudotojas 
turėtų pakankamai laiko pasirinkti kitą 
paslaugų teikėją arba persikelti duomenis.

Išbraukta.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija užtikrina, kad elgesio 
taisyklių, nurodytų 1 dalyje, sąvadai būtų 
parengti glaudžiai bendradarbiaujant su 
visais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant mažųjų ir vidutinių įmonių 
asociacijas ir startuolius, debesijos 
kompiuterijos paslaugų naudotojus ir 
teikėjus.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija skatina paslaugų teikėjus 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytus elgesio 
taisyklių sąvadus įgyvendinti per vienus 

2. Komisija skatina paslaugų teikėjus 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytus elgesio 
taisyklių sąvadus baigti rengti iki ... [12 
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metus nuo šio reglamento taikymo 
pradžios.

mėnesių nuo šio reglamento paskelbimo 
dienos] ir veiksmingai juos įgyvendinti 
iki... [24 mėnesiai nuo šio reglamento 
paskelbimo datos].

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo 
šio reglamento taikymo pradžios Komisija 
peržiūri, kaip paslaugų teikėjai parengė ir 
iš tiesų įgyvendina tokius elgesio taisyklių 
sąvadus ir kaip jie iš tiesų teikia 
informaciją.

Išbraukta.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Bendruose informaciniuose 
punktuose naudotojams turi būti teikiama 
bendroji informacija apie šį reglamentą ir 
visų pirma apie 6 straipsnyje minėto 
elgesio taisyklių sąvado rengimą.

Pagrindimas

Bendrų informacinių punktų žinios gali būti naudojamos ne tik kaip valstybių narių ir 
Komisijos sąsaja, bet ir kaip ryšių su naudotojais priemonė.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [įrašyti – 5 metai nuo 10 
straipsnio 2 dalyje minimos datos] 
Komisija atlieka šio reglamento peržiūrą 
ir pateikia pagrindinių išaiškėjusių faktų 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir 

1. Iki [3 metai ir 6 mėnesiai nuo šio 
reglamento paskelbimo dienos] Komisija 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ataskaitą, kurioje įvertinamas 
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Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui.

šio reglamento įgyvendinimas, visų pirma:

a) kaip šis reglamentas taikomas 
mišrių duomenų rinkiniams, ypač 
atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir 
technologinę plėtrą, kurie gali išplėsti 
duomenų anonimiškumo sumažinimo 
galimybes;
b) kaip valstybės narės įgyvendina 4 
straipsnio 1 dalį, ypač išimtį dėl 
visuomenės saugumo; taip pat
c) kaip rengiami ir faktiškai 
įgyvendinami 6 straipsnyje nurodyti 
elgesio taisyklių sąvadai ir kaip 
veiksmingai teikėjai teikia informaciją.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po 
šio reglamento paskelbimo dienos] 
Komisija paskelbia gaires dėl šio 
reglamento ir Reglamento (ES) 2016/679 
papildomumo mišrių duomenų rinkinių 
atveju.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas praėjus 
šešiems mėnesiams nuo jo paskelbimo.

2. Šis reglamentas taikomas praėjus 
šešiems mėnesiams nuo jo paskelbimo.

Tačiau 9 straipsnio 2a dalis taikoma nuo 
... [pirmos dienos po šio reglamento 
įsigaliojimo].


