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GROZĪJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 

un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Datu vērtības ķēdes veidojas 

dažādās darbībās ar datiem: radīšana un 

vākšana, apkopošana un organizēšana, 

glabāšana un apstrāde, analīze, tirgvedība 

un izplatīšana, izmantošana un 

atkalizmantošana. Katras datu ķēdes 

pamatā ir datu glabāšanas un citādas 

apstrādes efektīva un lietderīga darbība. 

Tomēr lietderīgu un efektīvu darbību un 

datu ekonomikas attīstību Savienībā 

apgrūtina divējādi šķēršļi datu mobilitātei 

un iekšējam tirgum. 

(2) Datu vērtības ķēdes veidojas 

dažādās darbībās ar datiem: radīšana un 

vākšana, apkopošana un organizēšana, 

apstrāde, analīze, tirgvedība un izplatīšana, 

izmantošana un atkalizmantošana. Katras 

datu ķēdes pamatā ir datu apstrādes 

efektīva un lietderīga darbība. Tomēr 

lietderīgu un efektīvu darbību un datu 

ekonomikas attīstību Savienībā apgrūtina 

divējādi šķēršļi datu mobilitātei un 

iekšējam tirgum. 

Pamatojums 

Termins “apstrāde”, ko iekļauj 3. pantā, ietver “datu glabāšanu”. Šis grozījums ir 

piemērojams visā tekstā. Tā pieņemšanas gadījumā būs jāveic attiecīgas izmaiņas. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Uz datu glabāšanas vai citādas 

apstrādes pakalpojumiem saskaņā ar 

Līgumu par Eiropas Savienības darbību 

attiecas brīvība veikt uzņēmējdarbību un 

sniegt pakalpojumus. Taču pakalpojumu 

sniegšanu apgrūtina vai brīžiem pat liedz 

dažas valstu prasības, lai dati atrastos 

konkrētā teritorijā. 

(3) Uz datu apstrādes pakalpojumiem, 

tostarp datu pārnešanu, attiecas Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

26. pantā, 49. līdz 55. pantā un 

56. līdz 62. pantā paredzētā brīvība veikt 

uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus. 

Taču pakalpojumu sniegšanu apgrūtina vai 

brīžiem pat liedz dažas valstu prasības, lai 

dati atrastos konkrētā teritorijā. 
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Pamatojums 

Datu pārnešanas tehniskie aspekti ir noteikti 6. pantā. Regulas projektā nav definētas nedz 

tiesības veikt datu pārnešanu, nedz pati datu pārnešana. Tādēļ 6. panta īstenošanas nolūkā 

datu pārnešana būtu jāuzskata par pakalpojumu, kam līdz ar to piemērojama Līgumā 

paredzētā pakalpojumu sniegšanas brīvība. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Minēto šķēršļu kombinācija izraisa 

mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju 

konkurences trūkumu Eiropā, dažādus 

“pārdevēja bloķēšanas” jautājumus un 

būtisku datu mobilitātes trūkumu. Turklāt 

datu iežogošanas politika apdraud 

pētniecības un izstrādes uzņēmumu 

iespējas sekmēt sadarbību starp 

uzņēmumiem, universitātēm un citām 

pētniecības organizācijām ar mērķi 

veicināt pašiem savu inovāciju. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Līdzīgi uzņēmumiem un 

patērētājiem arī dalībvalstu publiskās 

iestādes un struktūras var gūt labumu no 

lielākas izvēles brīvības attiecībā uz datu 

pakalpojumu sniedzējiem, no 

konkurētspējīgākām cenām un 

efektīvākas pakalpojumu sniegšanas 

iedzīvotājiem. Ņemot vērā lielo datu 

apjomu, ar ko strādā publiskās iestādes 

un struktūras, tām būtu jārāda piemērs, 

izmantojot datu pakalpojumus Savienībā 

attiecībā uz nepersoniskiem datiem, un 

jāatturas no jebkādiem nepamatotiem 
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datu iežogošanas ierobežojumiem, kad tās 

izmanto privātu pakalpojumu sniedzēju 

datu pakalpojumus. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 

dalībvalstis nedrīkst ierobežot un liegt 

personas datu brīvu apriti Savienībā tādu 

iemeslu dēļ, kas saistīti ar fizisku personu 

aizsardzību personas datu apstrādē. Tādu 

pašu brīvas aprites principu Savienībā šī 

regula paredz arī nepersonizētiem datiem, 

izņemot gadījumus, kad tās ierobežojums 

vai aizliegums ir pamatots ar drošības 

apsvērumiem. 

(10) Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 

dalībvalstis nedrīkst ierobežot un liegt 

personas datu brīvu apriti Savienībā tādu 

iemeslu dēļ, kas saistīti ar fizisku personu 

aizsardzību personas datu apstrādē. Tādu 

pašu brīvas aprites principu Savienībā šī 

regula paredz arī nepersonizētiem datiem, 

izņemot gadījumus, kad tās ierobežojums 

vai aizliegums ir pamatots ar drošības 

apsvērumiem. Regulā (ES) 2016/679 un 

šajā regulā ir paredzēts saskaņots to 

noteikumu kopums, ar ko nodrošina 

dažādu veidu datu brīvu apriti. Tādēļ 

Regula (ES) 2016/679 būtu jāpiemēro 

datu kopas personas datu daļai, savukārt 

šī regula būtu jāpiemēro datu kopas 

nepersonisko datu daļai. Ja nepersoniskie 

dati un personas dati ir nedalāmi saistīti, 

šo regulu piemēro, neskarot Regulu 

(ES) 2016/679. Turklāt ar šo regulu 

neuzliek pienākumu nošķirt jauktu datu 

kopas vai pienākumu uzglabāt dažādu 

veidu datus atsevišķi. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Minēto iemeslu dēļ ar šo regulu 

nebūtu jāpazemina aizsardzības līmenis, 

kas piemērojams fiziskām personām 

saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, un 

vienlaikus regulas noteikumiem vajadzētu 
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būt tādiem, ko uzņēmumiem ir viegli 

ievērot, jo īpaši neradot šķēršļus 

jaunuzņēmumu un MVU attīstībai. 

Komisijai savā tīmekļa vietnē būtu 

jāsniedz skaidras vadlīnijas uzņēmumiem 

par juridisko režīmu, kas piemērojams 

jauktu datu kopām, kā arī informācija par 

iespējām nodalīt jauktu datu kopas. 

Komisijai būtu jāizvērtē šīs regulas 

piemērošana jauktu datu kopām un 

pārskatīšanā vajadzības gadījumā 

jāierosina turpmāki ieteikumi. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Datu atrašanās vietas prasības 

nepārprotami apgrūtina datu glabāšanas 

vai citādas apstrādes pakalpojumu 

netraucētu sniegšanu iekšējā tirgū un visā 

Savienībā. Šādas prasības būtu jāaizliedz, 

ja vien tām par pamatojumu nav 

sabiedriskā drošība, kā noteikts Savienības 

tiesību aktos, jo īpaši Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 52. pantā, un ja vien tās 

neatbilst Līguma par Eiropas Savienību 

5. pantā ietvertajam proporcionalitātes 

principam. Lai īstenotu principu, kas 

paredz nepersonizētu datu brīvu plūsmu 

pāri robežām, panāktu spēkā esošo datu 

atrašanās vietas prasību ātru atcelšanu un 

operatīvu vajadzību dēļ iespējotu datu 

glabāšanu vai citādu apstrādi dažādās ES 

vietās, un tā kā šī regula paredz 

pasākumus, kas nodrošinās datu 

pieejamību regulatīvās kontroles 

vajadzībām, nevajadzētu dalībvalstīm dot 

iespēju izmantot citu pamatojumu kā vien 

sabiedriskās drošības apsvērumus. 

(12) Datu atrašanās vietas prasības 

nepārprotami apgrūtina datu apstrādes 

pakalpojumu netraucētu sniegšanu iekšējā 

tirgū un visā Savienībā. Šādas prasības 

būtu jāaizliedz, ja vien to pamatā nav 

nopietni sabiedriskās drošības apsvērumi, 

kā noteikts Savienības tiesību aktos, jo 

īpaši Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 52. pantā, un ja vien tās neatbilst 

Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 

ietvertajam proporcionalitātes principam. 

Lai īstenotu principu, kas paredz 

nepersonisko datu brīvu plūsmu pāri 

robežām, panāktu spēkā esošo datu 

iežogošanas prasību ātru atcelšanu un 

operatīvu vajadzību dēļ iespējotu datu 

apstrādi dažādās ES vietās, un tā kā šī 

regula paredz pasākumus, kas nodrošinās 

datu pieejamību regulatīvās kontroles 

vajadzībām, nevajadzētu dalībvalstīm dot 

iespēju izmantot citu pamatojumu kā vien 

sabiedriskās drošības apsvērumus. 

Jēdziens “sabiedriskā drošība” LESD 

52. panta nozīmē, kā to ir interpretējusi 

Tiesa, attiecas gan uz dalībvalsts iekšējo, 

gan ārējo drošību. Dalībvalstij, kas 

pieprasa šādu atbrīvojumu, būtu 

jāpierāda nepieciešamība izmantot minēto 
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atkāpi, lai aizsargātu savas būtiskās 

drošības intereses. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Turklāt, lai novērstu iespējamos 

šķēršļus, dalībvalstīm 12 mēnešu pārejas 

laikā būtu jāpārskata spēkā esošās datu 

atrašanās vietas prasības un kopā ar 

pamatojumu jāpaziņo Komisijai par visām 

datu atrašanās vietas prasībām, kuras tās 

uzskata par atbilstošām šai regulai. Šiem 

ziņojumiem vajadzētu būt tādiem, lai 

Komisija varētu novērtēt atbilstību visām 

pārējām datu atrašanās vietas prasībām. 

(14) Turklāt, lai novērstu iespējamos 

šķēršļus, dalībvalstīm 12 mēnešu pārejas 

laikā būtu jāpārskata spēkā esošie 

vispārējie normatīvie un administratīvie 

akti, kuros noteiktas datu iežogošanas 

prasības, un kopā ar pamatojumu jādara 

Komisijai zināmas visas datu iežogošanas 

prasības, kuras tās uzskata par atbilstošām 

šai regulai. Šiem paziņojumiem vajadzētu 

būt tādiem, lai Komisija varētu novērtēt 

visu pārējo datu iežogošanas prasību 

atbilstību un attiecīgā gadījumā pieņemt 

atzinumus, ar kuriem prasa grozīt vai 

atcelt šādas datu iežogošanas prasības, un 

dalībvalstīm tie ir maksimāli jāņem vērā. 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai dalībvalstīs varētu nodrošinātu 

datu atrašanās vietas prasību 

pārredzamību fiziskām un juridiskām 

personām, piemēram, datu glabāšanas vai 

citādas apstrādes pakalpojumu sniedzējiem 

un lietotājiem, informācija par šādiem 

pasākumiem dalībvalstīm būtu jāpublicē 

vienotā tiešsaistes informācijas punktā un 

pastāvīgi jāatjaunina. Lai par datu 

atrašanās vietas prasībām pienācīgi 

informētu fiziskās un juridiskās personas 

visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jāpaziņo 

Komisijai šādu tiešsaistes vietu adreses. 

Komisijai šāda informācija būtu jāpublicē 

(15) Lai dalībvalstīs varētu nodrošinātu 

datu iežogošanas prasību pārredzamību 

fiziskām un juridiskām personām, 

piemēram, datu apstrādes pakalpojumu 

sniedzējiem un lietotājiem, informācija par 

šādiem pasākumiem dalībvalstīm būtu 

jāpublicē vienotā tiešsaistes informācijas 

punktā un pastāvīgi jāatjaunina. Lai par 

datu iežogošanas prasībām pienācīgi 

informētu fiziskās un juridiskās personas 

visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jāpaziņo 

Komisijai šādu tiešsaistes vietu adreses. 

Komisijai savā tīmekļa vietnē tās darba 

valodās būtu jāpublicē regulāri 

atjaunināta informācija par šiem 
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savā tīmekļa vietnē. dalībvalstu pasākumiem, kā arī 

dalībvalstu tiešsaistes vienoto 

kontaktpunktu adreses. 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Lai pilnībā izmantotu konkurences 

vides piedāvātās priekšrocības, 

profesionālajiem lietotājiem vajadzētu spēt 

izdarīt uz informāciju balstītu izvēli un 

viegli salīdzināt dažādu iekšējā tirgū 

piedāvāto datu glabāšanas vai citādas 

apstrādes pakalpojumu atsevišķos 

elementus, tostarp līguma nosacījumus par 

datu pārvietošanu līguma izbeigšanās 

gadījumā. Lai izvērstu inovatīvo tirgus 

potenciālu un ņemtu vērā datu glabāšanas 

vai citādas apstrādes pakalpojumu 

sniedzēju un profesionālo lietotāju 

zināšanas un pieredzi, tirgus subjektiem 

būtu sīki jādefinē datu pārvietošanas 

informācija un operatīvās prasības, 

izmantojot pašregulāciju, ko atvieglo un 

sekmē Komisija, tādu Savienības rīcības 

kodeksu veidā, kuros būtu izklāstīti līguma 

paraugnoteikumi. Tomēr tad, ja saprātīgā 

laikposmā minētie rīcības kodeksi netiek 

ieviesti un faktiski īstenoti, Komisijai šāda 

situācija būtu jāpārskata. 

(21) Lai pilnībā izmantotu konkurences 

vides piedāvātās priekšrocības, 

profesionālajiem lietotājiem vajadzētu spēt 

izdarīt uz informāciju balstītu izvēli un 

viegli salīdzināt dažādu iekšējā tirgū 

piedāvāto datu glabāšanas vai citādas 

apstrādes pakalpojumu atsevišķos 

elementus, tostarp līguma nosacījumus par 

datu pārvietošanu līguma izbeigšanās 

gadījumā. Lai izvērstu inovatīvo tirgus 

potenciālu un ņemtu vērā datu glabāšanas 

vai citādas apstrādes pakalpojumu 

sniedzēju un profesionālo lietotāju 

zināšanas un pieredzi, tirgus subjektiem 

būtu sīki jādefinē datu pārvietošanas 

informācija un operatīvās prasības, 

izmantojot pašregulāciju, ko atvieglo un 

sekmē Komisija, tādu Savienības rīcības 

kodeksu veidā, kuros būtu izklāstīti līguma 

paraugnoteikumi. Šajos rīcības kodeksos 

būtu jānosaka, ka piesaiste pārdevējam 

nav pieņemama uzņēmējdarbības prakse, 

jāizmanto atvērti standarti un atvērtas 

specifikācijas un jāparedz tehnoloģijas, 

kas palielina uzticēšanos, piemēram, 

šifrēšana. Komisijai būtu jāveicina tas, ka 

šo pašregulācijas rīcības kodeksu 

izstrādes laikā notiek apspriešanās ar 

visām attiecīgajām ieinteresētajām 

personām, tādām kā mākoņdatošanas 

pakalpojumu lietotājiem un sniedzējiem, 

tostarp jaunuzņēmumiem un MVU, 

neatkarīgi no to lieluma. Tomēr tad, ja 

noteiktā laikposmā minētie rīcības kodeksi 

netiek ieviesti un faktiski īstenoti, 

Komisijai šāda situācija būtu jāpārskata un 

jāizvērtē nepieciešamība iesniegt tiesību 

aktu priekšlikumus, lai efektīvi 
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samazinātu šķēršļus datu pārnešanai. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) Ja notiek datu apstrāde, 

profesionāliem lietotājiem vajadzētu būt 

arī iespējai saņemt datus strukturētā, plaši 

izmantotā, mašīnlasāmā un savstarpēji 

izmantojamā formātā un pārsūtīt tos vai 

lūgt, lai viens datu apstrādātājs tos tieši 

pārsūta citam apstrādātājam vai apstrādes 

pakalpojumu veicējam. Pakalpojumu 

sniedzēji būtu jāmudina izstrādāt 

savstarpēji izmantojamus formātus, 

pamatojoties uz atvērtiem standartiem un 

atvērtām specifikācijām, kas ļauj veikt 

datu pārnešanu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai efektīvi īstenotu dalībvalstu 

kompetento iestāžu savstarpējās palīdzības 

procedūru, Komisija var pieņemt 

īstenošanas aktus, kuros būtu noteiktas 

standartformas, pieprasījuma valodas un 

termiņi vai citas palīdzības lūguma 

procedūras detaļas. Minētās pilnvaras būtu 

jāizmanto, ievērojot Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201140. 

(23) Lai efektīvi īstenotu dalībvalstu 

kompetento iestāžu savstarpējās palīdzības 

procedūru, Komisija var pieņemt 

īstenošanas aktus, kuros būtu noteiktas 

standartformas, pārsūtīšanas formāti un 

kanāli, pieprasījuma valodas un termiņi vai 

citas palīdzības lūguma procedūras detaļas. 

Minētās pilnvaras būtu jāizmanto, ievērojot 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 182/201140.  

_________________ _________________ 

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
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Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Uzlabojot tirgus subjektu un 

publiskā sektora uzticēšanos pārrobežu 

datu glabāšanas vai citādas apstrādes 

drošībai, tie arvien retāk izmantotu datu 

novietošanas ierobežojumus kā līdzekli 

datu drošībai. Tas uzņēmumiem uzlabotu 

juridisko noteiktību jautājumā par to, kā 

piemērojamas drošības prasības, nododot 

datu glabāšanas vai citādu apstrādes 

darbības ārpakalpojumā, tostarp 

pakalpojumu sniedzējiem citās dalībvalstīs. 

(24) Uzlabojot tirgus subjektu un 

publiskā sektora uzticēšanos pārrobežu 

datu apstrādes drošībai, tie arvien retāk 

izmantotu datu iežogošanu kā līdzekli datu 

drošības panākšanai. Tas uzņēmumiem 

uzlabotu juridisko noteiktību jautājumā par 

to, kā piemērojamas drošības prasības, 

nododot datu apstrādes darbības 

ārpakalpojumā, tostarp pakalpojumu 

sniedzējiem citās dalībvalstīs, un 

uzņēmumiem būtu jāņem vērā jauno 

tehnoloģiju straujā attīstība, lai spētu tām 

ātri pielāgoties. Šajā nolūkā dalībvalstīm 

būtu jāizvairās no ierobežojošiem tiesību 

aktiem, kas liktu apšaubīt datu drošību, 

integritāti vai autentiskumu, un 

pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš 

modernākās pieejamās tehnoloģijas, lai 

īstenotu integrētas drošības un integrēta 

privātuma politiku un praksi. Iespēja 

viegli mainīt pakalpojumu sniedzēju un 

datu pārnesamība arī ir uzticamības 

palielināšanas faktori, kas tādēļ būtu 

jānodrošina. 

Pamatojums 

Uzticēšanās ir lielākais nejuridiskais šķērslis mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanā. 

Tādēļ šā teksta mērķim ir jābūt uzticēšanās sekmēšanai. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Šajā regulā ir īpaši respektētas 

pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un 

tā būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar 

šīm tiesībām un principiem, tostarp 

tiesībām uz personas datu aizsardzību 

(8. pants), darījumdarbības brīvību 

(16. pants) un vārda un informācijas 

brīvību (11. pants). 

(29) Šai regulai nevajadzētu skart citas 

piemērojamās regulas par datu apstrādi, 

un tajā ir īpaši respektētas pamattiesības 

un ievēroti principi, kas atzīti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā, un tā būtu 

jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar šīm 

tiesībām un principiem, tostarp tiesībām uz 

personas datu aizsardzību (8. pants), 

darījumdarbības brīvību (16. pants) un 

vārda un informācijas brīvību (11. pants). 

Pamatojums 

Lai izvairītos no tiesību aktu hierarhijas izveides un sekmētu pamattiesību ievērošanu, ir 

nepieciešama precīza interpretācija. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula attiecas uz nepersonizētu 

elektronisko datu glabāšanu vai citādu 

apstrādi Savienībā, 

1. Šī regula attiecas uz nepersonisko 

elektronisko datu apstrādi Savienībā, 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) kas ir pakalpojums lietotājiem, 

kuriem Savienībā ir pastāvīga dzīvesvieta 

vai iedibinājums, bez izšķirības, vai 

pakalpojuma sniedzējs ir iedibināts 

Savienībā vai nav, vai 

(a) kas ir pakalpojums lietotājiem 

neatkarīgi no tā, vai tie ir privāti lietotāji, 

jaukta tipa sabiedrības vai publiskas 

iestādes, kuriem Savienībā ir pastāvīga 

dzīvesvieta vai iedibinājums, bez 

izšķirības, vai pakalpojuma sniedzējs ir 

iedibināts Savienībā vai nav, vai 
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Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Attiecībā uz jauktu datu kopām 

Regula (ES) 2016/679 būtu jāpiemēro 

datu kopas personas datu daļai, savukārt 

šī regula būtu jāpiemēro datu kopas 

nepersonisko datu daļai. Ja personas dati 

un nepersoniskie dati ir nedalāmi saistīti, 

šo regulu piemēro, neskarot Regulu 

(ES) 2016/679. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. “datu glabāšana” ir katra 

elektroniska datu glabāšanas forma; 

2. “apstrāde” ir jebkura ar 

elektroniskiem datiem vai datu kopām 

veikta darbība vai darbību kopums, ko 

veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, 

piemēram, vākšana, reģistrācija, 

organizēšana, strukturēšana, glabāšana, 

pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, 

aplūkošana, izmantošana, izpaušana, 

nosūtot, izplatot vai citādi darot tos 

pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, 

ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 

 (Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 

Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 

atbilstošas izmaiņas visā tekstā.) 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. “pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska 

vai juridiska persona, kas sniedz datu 

4. “pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska 

vai juridiska persona, kas sniedz datu 
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glabāšanas vai citādas apstrādes 

pakalpojumus; 

apstrādes pakalpojumus; 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. “datu atrašanās vietas prasība” ir 

katrs dalībvalstu normatīvajos vai 

administratīvajos aktos noteikts 

pienākums, aizliegums, nosacījums, 

ierobežojums vai cita prasība, kas liek 

datus glabāt vai citādi apstrādāt konkrētas 

dalībvalsts teritorijā vai traucē datus glabāt 

vai citādi apstrādāt citā dalībvalstī; 

5. “datu iežogošanas prasība” ir katrs 

dalībvalstu normatīvajos vai 

administratīvajos aktos vai praksē, tostarp 

publiskā iepirkuma jomā, paredzēts 
pienākums, aizliegums, nosacījums, 

ierobežojums vai cita prasība, ko 

noteikušas vietējās, centrālās vai 

reģionālās pašvaldības vai publiskās 

struktūras un kas liek datus apstrādāt 

konkrētas dalībvalsts teritorijā vai traucē 

datus glabāt vai citādi apstrādāt citā 

dalībvalstī; 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. “kompetenta iestāde” ir dalībvalsts 

iestāde, kurai, pildot oficiālos pienākumus 

tā, kā noteikts valsts vai Savienības tiesību 

aktos, ir pilnvaras piekļūt fiziskas vai 

juridiskas personas glabātiem vai 

apstrādātiem datiem; 

6. “kompetenta iestāde” ir dalībvalsts 

iestāde, kurai, pildot oficiālos pienākumus 

tā, kā noteikts valsts vai Savienības tiesību 

aktos, ir pilnvaras piekļūt fiziskas vai 

juridiskas personas apstrādātiem datiem; 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. “lietotājs” ir fiziska vai juridiska 

persona, kas izmanto vai pieprasa datu 

7. “lietotājs” ir fiziska vai juridiska 

persona, kas izmanto vai pieprasa datu 
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glabāšanas vai citādas apstrādes 

pakalpojumu; 

apstrādes pakalpojumu; 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Datu glabāšanas vai citādas 

apstrādes vietu Savienībā neierobežo 

konkrētas dalībvalsts teritorija, un datu 

glabāšana vai citāda apstrāde citā 

dalībvalstī nav aizliegta un ierobežota, ja 

vien tam par pamatu nav sabiedriskā 

drošība. 

1. Datu iežogošanas prasības ir 

aizliegtas, ja vien tās nav pamatotas ar 

dokumentētiem un nopietniem draudiem 

sabiedriskajai drošībai un veido 

atbilstīgus un samērīgus pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas 

piemērošanas sākuma dalībvalstis 

nodrošina, ka tiek atcelta katra datu 

atrašanās vietas prasība, kas neatbilst 1. 

punktam. Ja dalībvalsts uzskata, ka datu 

atrašanās vietas prasība atbilst 1. punktam 

un tādēļ var palikt spēkā, tā par šo prasību 

paziņo Komisijai, pamatojot paturēšanu 

spēkā. 

3. 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas 

piemērošanas sākuma dalībvalstis 

nodrošina, ka tiek atcelta katra datu 

atrašanās vietas prasība, kas neatbilst 1. 

punktam. Ja dalībvalsts šā perioda beigās 

uzskata, ka datu iežogošanas prasība atbilst 

1. punktam un tādēļ var palikt spēkā, tā par 

šo prasību paziņo Komisijai, pamatojot 

paturēšanu spēkā. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Neskarot LESD 258. pantu, 

Komisija trīs mēnešu laikā no šāda 

paziņojuma saņemšanas dienas pārbauda 

minētā pasākuma atbilstību šā panta 
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1. punktam un vajadzības gadījumā 

pieņem atzinumu, pieprasot attiecīgajai 

dalībvalstij grozīt vai atcelt attiecīgo 

pasākumu. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. 4. punktā minētā vienotā 

informācijas punkta adresi dalībvalstis dara 

zināmu Komisijai. Komisija savā vietnē 

publicē saites ar tādiem punktiem. 

5. 4. punktā minētā vienotā 

informācijas punkta adresi dalībvalstis dara 

zināmu Komisijai. Komisija savā vietnē 

publicē regulāri atjauninātu informāciju 

tās darba valodās par šiem dalībvalstu 

pasākumiem, kas minēti 2. un 3. punktā, 

kā arī dalībvalstu tiešsaistes vienoto 

kontaktpunktu adreses. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Komisija savā tīmekļa vietnē 

publicē norādījumus datu apstrādes 

pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem 

par šīs regulas piemērošanu, tostarp 

informāciju par dažādu veidu datu kopām 

piemērojamo juridisko režīmu. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija rosina un sekmē 

pašregulējošu rīcības kodeksu izstrādi 

Savienības līmenī, lai noteiktu vadlīnijas 

vislabākajai pakalpojumu sniedzēju 

1. Komisija rosina un sekmē uz 

sadarbspējas principu balstītu 

pašregulējošu rīcības kodeksu izstrādi 

Savienības līmenī, lai noteiktu vadlīnijas 
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maiņas atvieglināšanas praksei un 

nodrošinātu, ka pirms datu glabāšanas un 

citādas apstrādes līguma noslēgšanas tie 

sniedz profesionālajiem lietotājiem 

pietiekami sīku, skaidru un pārredzamu 

informāciju šādos jautājumos: 

attiecībā uz šādiem aspektiem: 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-a) labākā prakse, sekmējot 

pakalpojuma sniedzēja maiņu un datu 

pārnešanu saskaņā ar strukturētiem, plaši 

izmantotiem un atvērtiem standartiem un 

mašīnlasāmā formātā, kas dod lietotājam 

pietiekamu laiku pakalpojuma sniedzēja 

maiņai vai datu pārnešanai, un 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) procesi, tehniskās prasības, 

termiņi un maksa, ko piemēro, kad 

profesionāls lietotājs vēlas mainīt 

pakalpojumu sniedzēju vai pārvietot datus 

atpakaļ savās IT sistēmās, ieskaitot datu 

dublēšanas procesus un vietu, pieejamos 

datu formātus un nesējus, vajadzīgo IT 

konfigurāciju un minimālo tīkla joslas 

platumu; cik laika vajadzīgs pirms 

pārvietošanas procesa sākuma, un cik ilgi 

dati būs pieejami pārvietošanai; datu 

pieejamības garantijas pakalpojumu 

sniedzēja bankrota gadījumam; 

(a) minimālās informācijas 

sniegšanas prasības, ar ko nodrošina, ka 

profesionāliem lietotājiem pirms līguma 

par datu apstrādi noslēgšanas sniedz 

pietiekami detalizētu, skaidru un 

pārredzamu informāciju par procesiem, 

tehniskām prasībām, termiņiem un 

maksu, ko piemēro, kad profesionāls 

lietotājs vēlas mainīt pakalpojumu 

sniedzēju vai pārvietot datus atpakaļ savās 

IT sistēmās, ieskaitot datu dublēšanas 

procesus un vietu, pieejamos datu formātus 

un nesējus, vajadzīgo IT konfigurāciju un 

minimālo tīkla joslas platumu; cik laika 

vajadzīgs pirms pārvietošanas procesa 

sākuma, un cik ilgi dati būs pieejami 

pārvietošanai; datu pieejamības garantijas 

pakalpojumu sniedzēja bankrota 
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gadījumam; 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) datu apstrādes produktu un 

pakalpojumu sertifikācijas shēmas, ar ko 

veicina šo produktu un pakalpojumu 

kvalitātes salīdzināmību, tostarp attiecībā 

uz kvalitātes pārvaldību, informācijas 

drošības pārvaldību, darbības 

nepārtrauktības pārvaldību un vides 

pārvaldību; 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja ar pašregulējuma rīcības kodeksu 

neizdodas samazināt pastāvošo datu 

pārnešanas šķēršļu skaitu, pēc šīs 

pārskatīšanas attiecīgā gadījumā sagatavo 

tiesību akta priekšlikumu. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Ja šādus rīcības kodeksus neievieš 

un efektīvi neīsteno noteiktajā laika 

periodā vai ja pēc detalizētas 

pārskatīšanas ir iemesli bažām, Komisija 

var pieņemt īstenošanas aktus, nosakot 

minimālās pamatnostādnes. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

pārbaudes procedūru, kas minēta 
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8. pantā. 

Pamatojums 

Lai gan tiek veicināts pašregulējums, Komisijas iesaistīšanās var palīdzēt novērst šķēršļus, 

kas var rasties kodeksu izstrādes laikā. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Komisija var pieņemt īstenošanas 

aktus, kuros nosaka palīdzības lūgumu 

standartformu, pieprasījumu valodu, 

termiņus vai citas procedūras detaļas. 

Tādus īstenošanas aktus pieņem 8. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

6. Komisija var pieņemt īstenošanas 

aktus, kuros nosaka palīdzības lūgumu 

standartformu, formātu un pārsūtīšanas 

kanālus, pieprasījumu valodu, termiņus vai 

citas procedūras detaļas. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

pārbaudes procedūru, kas minēta 8. pantā. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Vienotais kontaktpunkts sniedz arī 

vispārīgu informāciju profesionāliem 

lietotājiem un sabiedrībai par šajā 

direktīvā paredzēto pienākumu izpildi, kā 

arī par jebkuru rīcības kodeksu, kas 

izstrādāts saskaņā ar 6. pantu. 

Pamatojums 

Vienotais kontaktpunkts galvenokārt ir paredzēts, lai palīdzētu dalībvalstu pārvaldes 

iestādēm, taču tā funkcijas var paplašināt, tam darbojoties kā vispārējam plašākas 

sabiedrības un uzņēmējdarbības aprindu kontaktpunktam. 
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