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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Principas, pagal kurį visi asmenys turi teisę į su jais susijusių asmens duomenų apsaugą, 
įtvirtintas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnio 1 dalyje. Konkretus 
teisinis pagrindas asmens duomenų apsaugos taisyklėms priimti pateiktas SESV 16 straipsnio 
2 dalyje. Be to, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje asmens duomenų 
apsauga įtvirtinta kaip pagrindinė teisė.

Teisė į asmens duomenų apsaugą taip pat taikoma asmens duomenis tvarkant ES 
institucijoms, organams, biurams ir agentūroms. Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 – pagrindinis 
galiojantis ES teisės aktas dėl asmens duomenų apsaugos Sąjungos institucijose – 2001 m. 
buvo priimtas siekiant dviejų tikslų: apsaugoti pagrindinę teisę į duomenų apsaugą ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą visoje Sąjungoje.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/697 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą), kuris 
bus taikytinas nuo 2018 m. gegužės 25 d. Šiame reglamente raginama Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 nuostatas suderinti su Reglamente (ES) 2016/679 išdėstytais principais ir 
taisyklėmis, kad Sąjungoje būtų taikoma tvirta ir nuosekli duomenų apsaugos sistema ir kad 
abu dokumentai galėtų būti taikomi vienu metu.

Pasiūlyme Komisija teisingai ir proporcingai įvardijo pakeitimus, kurie būtini 2001 m. 
reglamentui su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu suderinti. Tačiau vienu aspektu, 
susijusiu su nepilnamečių amžiumi duodant sutikimą leisti tvarkyti asmens duomenis, 
pasiūlymu nepagrįstai nukrypstama nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) fizinių asmenų apsauga tvarkant 
asmens duomenis yra pagrindinė teisė. 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos (toliau – Chartija) 8 straipsnio 
1 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – SESV) 16 straipsnio 
1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo 

(1) fizinių asmenų apsauga tvarkant 
asmens duomenis yra pagrindinė teisė. 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos (toliau – Chartija) 8 straipsnio 
1 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – SESV) 16 straipsnio 
1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo 
turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą.



PE605.974v02-00 4/31 AD\1136074LT.docx

LT

turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą; Ši teisė taip pat užtikrinta Europos 
žmogaus teisių konvencijos 8 straipsniu;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 45/200111 fiziniams 
asmenims nustatytos teisės, kurias jie gali 
teisiškai įgyvendinti, Bendrijos institucijų 
ir įstaigų duomenų valdytojams nustatomi 
duomenų tvarkymo įpareigojimai ir 
įsteigiama nepriklausoma priežiūros 
institucija – Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas, atsakingas už 
Sąjungos institucijose ir įstaigose 
atliekamą asmens duomenų tvarkymą. 
Tačiau jis netaikomas duomenų tvarkymui 
Sąjungos institucijoms ir įstaigoms 
vykdant veiklą, kuriai netaikoma Sąjungos 
teisė;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 45/200111 fiziniams 
asmenims nustatytos teisės, kurias jie gali 
teisiškai įgyvendinti, Bendrijos institucijų 
ir įstaigų duomenų valdytojams nustatomi 
duomenų tvarkymo įpareigojimai ir 
įsteigiama nepriklausoma priežiūros 
institucija – Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas, atsakingas už 
Sąjungos institucijose ir įstaigose 
atliekamą asmens duomenų tvarkymą.
Kartu Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 
siekiama dviejų tikslų: apsaugoti 
pagrindinę teisę į duomenų apsaugą ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų 
judėjimą visoje Sąjungoje. Tačiau jis 
netaikomas duomenų tvarkymui Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms vykdant veiklą, 
kuriai netaikoma Sąjungos teisė;

_________________ _______________
11 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 
p. 1).

11 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 
p. 1).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant laikytis suderinto požiūrio į (5) siekiant laikytis suderinto požiūrio į 
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asmens duomenų apsaugą visoje Sąjungoje 
ir į laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje reikėtų kuo labiau suderinti 
Sąjungos institucijoms ir įstaigoms
taikomas duomenų apsaugos taisykles, 
patvirtintas valstybių narių viešajame 
sektoriuje. Jei šio reglamento nuostatos 
grindžiamos tomis pačiomis sąvokomis 
kaip ir tos, kurios vartojamos Reglamente 
(ES) 2016/679, abi nuostatas reikėtų 
aiškinti vienodai, visų pirma todėl, kad šio 
reglamento sistemą reikėtų laikyti 
lygiaverte Reglamento (ES) 2016/679 
sistemai;

asmens duomenų apsaugą visoje Sąjungoje 
ir į laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje reikėtų suderinti Sąjungos 
institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir 
agentūroms taikomas duomenų apsaugos 
taisykles, patvirtintas valstybių narių 
viešajame sektoriuje. Jei šio reglamento 
nuostatos grindžiamos tomis pačiomis 
sąvokomis kaip ir tos, kurios vartojamos 
Reglamente (ES) 2016/679, laikantis 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktikos1a, abi nuostatas reikėtų aiškinti 
vienodai, visų pirma todėl, kad šio 
reglamento sistemą reikėtų laikyti 
lygiaverte Reglamento (ES) Nr. 2016/679 
sistemai;

_________________

1a 2010 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo 
sprendimo Komisija / Vokietija, C-518/07, 
ECLI:EU:C:2010:125, 26 ir 28 dalys.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jei Sąjungos agentūros, vykdančios 
veiklą, kuriai taikomi Sutarties 
V antraštinės dalies 4 ir 5 skyriai, steigimo 
akte nustatyta atskira duomenų apsaugos 
sistema, taikoma tvarkant operatyvinius 
asmens duomenis, šis reglamentas neturėtų 
būti taikomas tokioms sistemoms. Tačiau 
Komisija, vadovaudamasi Direktyvos (ES) 
2016/680 62 straipsniu, iki 2019 m. 
gegužės 6 d. turėtų peržiūrėti Sąjungos 
aktus, kuriais reglamentuojami atvejai, kai 
kompetentingos institucijos tvarko 
duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo 
persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo 
tikslais, įskaitant apsaugą nuo grėsmių 
visuomenės saugumui ir šių grėsmių 
prevenciją ir, jei taikytina, pateikti būtinus 
pasiūlymus šiems aktams pakeisti, 

(10) jei Sąjungos agentūros, vykdančios 
veiklą, kuriai taikomi Sutarties 
V antraštinės dalies 4 ir 5 skyriai, steigimo 
akte nustatyta atskira duomenų apsaugos 
sistema, taikoma tvarkant operatyvinius 
asmens duomenis, šis reglamentas neturėtų 
būti taikomas tokioms sistemoms, jeigu jos 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 2016/679 
nuostatas. Tačiau Komisija, 
vadovaudamasi Direktyvos (ES) 2016/680 
62 straipsniu, iki 2019 m. gegužės 6 d. 
turėtų peržiūrėti Sąjungos aktus, kuriais 
reglamentuojami atvejai, kai 
kompetentingos institucijos tvarko 
duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo 
persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo 
tikslais, įskaitant apsaugą nuo grėsmių 
visuomenės saugumui ir šių grėsmių 
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siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi 
nuoseklaus požiūrio į asmens duomenų 
apsaugą teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose ir policijos 
bendradarbiavimo srityse;

prevenciją ir, jei taikytina, pateikti būtinus 
pasiūlymus šiems aktams pakeisti, 
siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi 
nuoseklaus požiūrio į asmens duomenų 
apsaugą teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose ir policijos 
bendradarbiavimo srityse;

Pagrindimas

Bet kokia duomenų apsaugos sistema turi būti suderinta su Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sutikimas turėtų būti duodamas 
aiškiu aktu patvirtinant, kad yra suteiktas 
laisva valia, konkretus, informacija 
pagrįstas ir vienareikšmis nurodymas, kad 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, 
pavyzdžiui raštiškas, įskaitant 
elektroninėmis priemonėmis,, arba žodinis 
pareiškimas. Tai galėtų būti atliekama 
pažymint langelį interneto svetainėje, 
pasirenkant informacinės visuomenės 
paslaugų techninius parametrus arba kitu 
pareiškimu arba poelgiu, iš kurio aiškiai 
matyti tame kontekste, kad duomenų 
subjektas sutinka su siūlomu jo asmens 
duomenų tvarkymu. Todėl tyla, iš anksto 
pažymėti langeliai arba neveikimas 
neturėtų būti laikomi sutikimu. Sutikimas 
turėtų apimti visą duomenų tvarkymo 
veiklą, vykdomą tuo pačiu tikslu ar tais 
pačiais tikslais. Kai duomenys tvarkomi ne 
vienu tikslu, sutikimas turėtų būti duotas 
dėl visų duomenų tvarkymo tikslų. Jeigu 
duomenų subjekto sutikimo prašoma 
elektroniniu būdu, prašymas turi būti 
aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

(14) sutikimas turėtų būti duodamas 
aiškiu aktu patvirtinant, kad yra suteiktas 
laisva valia, konkretus, informacija 
pagrįstas ir vienareikšmis nurodymas, kad 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, 
pavyzdžiui raštiškas, įskaitant 
elektroninėmis priemonėmis,, arba žodinis 
pareiškimas. Tai galėtų būti atliekama 
pažymint langelį interneto svetainėje, 
pasirenkant informacinės visuomenės 
paslaugų techninius parametrus arba kitu
pareiškimu arba poelgiu, iš kurio aiškiai 
matyti tame kontekste, kad duomenų 
subjektas sutinka su siūlomu jo asmens 
duomenų tvarkymu. Todėl tyla, iš anksto 
pažymėti langeliai arba neveikimas 
neturėtų būti laikomi sutikimu. Sutikimas 
turėtų apimti visą duomenų tvarkymo 
veiklą, vykdomą tuo pačiu tikslu ar tais 
pačiais tikslais. Kai duomenys tvarkomi ne 
vienu tikslu, sutikimas turėtų būti duotas 
dėl visų duomenų tvarkymo tikslų. Jeigu 
duomenų subjekto sutikimo prašoma 
elektroniniu būdu, prašymas turi būti 
aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo; Tuo pačiu metu 
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duomenų subjektas turėtų turėti teisę bet 
kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant 
poveikio sutikimu grindžiamo duomenų 
tvarkymo prieš susitikimo atšaukimą 
teisėtumui;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sąjungos teisė, apimanti šiame 
reglamente nurodytas vidaus taisykles,
turėtų būti aiški ir tiksli, o jos taikymas 
turėtų būti numatomas tiems asmenims, 
kuriems jie turi būti taikomi, pagal Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktiką;

(18) Sąjungos teisė turėtų būti aiški ir 
tiksli, o jos taikymas turėtų būti 
numatomas tiems asmenims, kuriems jie 
turi būti taikomi, pagal Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus 
Teisių Teismo praktiką;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) asmens duomenims, kurie pagal 
savo pobūdį yra ypač neskelbtini 
pagrindinių teisių ir laisvių atžvilgiu, turi 
būti užtikrinta ypatinga apsauga, kadangi 
atsižvelgiant į jų tvarkymo kontekstą galėtų 
kilti didelis pavojus pagrindinėms teisėms 
ir laisvėms. Tie asmens duomenys turėtų 
apimti asmens duomenis, kuriais 
atskleidžiama rasinė ar etninė kilmė, tačiau 
termino „rasinė kilmė“ vartojimas šiame 
reglamente nereiškia, kad Sąjunga pritaria 
teorijoms, kuriomis siekiama apibrėžti 
atskirų žmonių rasių egzistavimą. 
Nuotraukų tvarkymas neturėtų būti 
laikomas sisteminiu specialių kategorijų 
asmens duomenų tvarkymu, nes 
nuotraukoms biometrinių duomenų 
apibrėžtis taikoma tik tuo atveju, kai jos 
tvarkomos taikant specialias technines 

(23) asmens duomenims, kurie pagal 
savo pobūdį yra ypač neskelbtini 
pagrindinių teisių ir laisvių atžvilgiu, turi 
būti užtikrinta ypatinga apsauga, kadangi 
atsižvelgiant į jų tvarkymo kontekstą galėtų 
kilti didelis pavojus pagrindinėms teisėms 
ir laisvėms. Tokie asmens duomenys 
neturėtų būti tvarkomi, nebent juos 
tvarkyti leidžiama konkrečiais šiame 
reglamente nustatytais atvejais. Tie 
asmens duomenys turėtų apimti asmens 
duomenis, kuriais atskleidžiama rasinė ar 
etninė kilmė, tačiau termino „rasinė kilmė“ 
vartojimas šiame reglamente nereiškia, kad 
Sąjunga pritaria teorijoms, kuriomis 
siekiama apibrėžti atskirų žmonių rasių
egzistavimą. Nuotraukų tvarkymas 
neturėtų būti laikomas sisteminiu specialių 
kategorijų asmens duomenų tvarkymu, nes 
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priemones, leidžiančias konkrečiai 
nustatyti fizinio asmens tapatybę ar 
tapatumą. Kartu su konkrečiais neskelbtinų 
duomenų tvarkymo reikalavimais turėtų 
būti taikomi šiame reglamente numatyti 
bendrieji principai ir kitos taisyklės, visų 
pirma, susijusios su teisėto duomenų 
tvarkymo sąlygomis. Turėtų būti aiškiai 
nustatytos nuostatos, leidžiančios nukrypti 
nuo bendro draudimo tvarkyti tokių 
specialių kategorijų asmens duomenis, 
inter alia, kai duomenų subjektas su tuo 
aiškiai sutinka arba specialių poreikių 
atveju, visų pirma, kai vykdydamos teisėtą 
veiklą duomenis tvarko tam tikros 
asociacijos ar fondai, kurių tikslas –
užtikrinti galimybę naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis;

nuotraukoms biometrinių duomenų 
apibrėžtis taikoma tik tuo atveju, kai jos 
tvarkomos taikant specialias technines 
priemones, leidžiančias konkrečiai 
nustatyti fizinio asmens tapatybę ar 
tapatumą. Kartu su konkrečiais neskelbtinų 
duomenų tvarkymo reikalavimais turėtų 
būti taikomi šiame reglamente numatyti 
bendrieji principai ir kitos taisyklės, visų 
pirma, susijusios su teisėto duomenų 
tvarkymo sąlygomis. Turėtų būti aiškiai 
nustatytos nuostatos, leidžiančios nukrypti 
nuo bendro draudimo tvarkyti tokių 
specialių kategorijų asmens duomenis, 
inter alia, kai duomenų subjektas su tuo 
aiškiai sutinka arba specialių poreikių 
atveju, visų pirma, kai vykdydamos teisėtą 
veiklą duomenis tvarko tam tikros 
asociacijos ar fondai, kurių tikslas –
užtikrinti galimybę naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) specialių kategorijų asmens 
duomenys, kuriems taikytina aukštesnio 
lygio apsauga, turėtų būti tvarkomi tik su 
sveikata susijusiais tikslais, kai būtina 
pasiekti tuos tikslus fizinių asmenų ir 
visos visuomenės labui, visų pirma 
valdant sveikatos apsaugos arba 
socialinės rūpybos paslaugas ir sistemas. 
Todėl šiame reglamente turėtų būti 
numatytos suderintos specialių kategorijų 
asmens sveikatos duomenų tvarkymo 
sąlygos, atsižvelgiant į specialius 
poreikius, visų pirma kai tokius duomenis 
tam tikrais su sveikata susijusiais tikslais 
tvarko asmenys, kuriems taikoma teisinė 
prievolė saugoti profesinę paslaptį. 
Sąjungos teisėje turėtų būti numatytos 
konkrečios ir tinkamos priemonės fizinių 
asmenų pagrindinėms teisėms ir asmens 
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duomenims apsaugoti;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) visuomenės sveikatos srityje gali 
reikėti specialių kategorijų asmens 
duomenis dėl viešojo intereso priežasčių 
tvarkyti be duomenų subjekto sutikimo. 
Tokie duomenys turėtų būti tvarkomi 
taikant tinkamas ir specialias priemones, 
kad būtų apsaugotos fizinių asmenų teisės 
ir laisvės. Todėl sąvoka „visuomenės 
sveikata“ turėtų būti aiškinama, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1338/200815, ir reikšti 
visus elementus, susijusius su sveikata, t. y. 
sveikatos būklę, įskaitant sergamumą ir 
neįgalumą, veiksnius, darančius poveikį tai 
sveikatos būklei, sveikatos priežiūros 
poreikius, sveikatos priežiūrai skirtus 
išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimą ir jų visuotinį prieinamumą, taip 
pat sveikatos priežiūros išlaidos ir 
finansavimą, taip pat mirtingumo 
priežastis. Dėl to, kad sveikatos duomenys 
tvarkomi dėl viešojo intereso priežasčių, 
trečiosios šalys, pavyzdžiui, darbdaviai ar 
draudimo bendrovės ir bankai, neturėtų 
tvarkyti asmens duomenų kitais tikslais;

(24) visuomenės sveikatos srityje gali 
reikėti specialių kategorijų asmens 
duomenis dėl viešojo intereso priežasčių 
tvarkyti be duomenų subjekto sutikimo. 
Tokie duomenys turėtų būti tvarkomi 
taikant proporcingas, tinkamas ir 
specialias priemones, kad būtų apsaugotos 
fizinių asmenų teisės ir laisvės. Todėl 
sąvoka „visuomenės sveikata“ turėtų būti 
aiškinama, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1338/200815, ir reikšti visus elementus, 
susijusius su sveikata, t. y. sveikatos būklę, 
įskaitant sergamumą ir neįgalumą, 
veiksnius, darančius poveikį tai sveikatos 
būklei, sveikatos priežiūros poreikius, 
sveikatos priežiūrai skirtus išteklius, 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir jų 
visuotinį prieinamumą, taip pat sveikatos 
priežiūros išlaidos ir finansavimą, taip pat 
mirtingumo priežastis. Sveikatos duomenų 
tvarkymas dėl viešojo intereso priežasčių
neturi lemti jokio tolesnio duomenų 
tvarkymo kitais tikslais;

_________________ _________________

15 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos 
apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei 
saugą darbe (OL L 354, 2008 12 31, p. 70).

15 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos 
apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei 
saugą darbe (OL L 354, 2008 12 31, p. 70).

Pagrindimas

Sveikatos duomenys yra itin konfidencialaus pobūdžio ir tokių konfidencialių duomenų 
tvarkymas turi būti ribojamas ir atliekamas, kai tai tikrai būtina. Būtent tokie duomenys gali 
neatitekti trečiosioms šalims, kurios toliau juos tvarkytų.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamosios dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teisės aktuose, priimtuose remiantis 
Sutartimis, arba Sąjungos institucijų ir 
įstaigų vidaus taisyklėse gali būti nustatyti 
apribojimai, kuriais suvaržomi konkretūs 
principai ir teisė gauti informaciją, teisė 
susipažinti su duomenimis ir teisė 
reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens 
duomenis, teisė į duomenų perkeliamumą, 
elektroninių pranešimų konfidencialumas ir 
duomenų subjekto informavimas apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą ir kai 
kurios susijusios duomenų valdytojų 
prievolės, jeigu toks ribojimas būtinas ir 
proporcingas demokratinėje visuomenėje 
siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo 
už jas arba bausmių vykdymo tikslais, taip 
pat apsaugą nuo grėsmių visuomenės 
saugumui ir šių grėsmių prevenciją, 
įskaitant žmonių gyvybių apsaugą, ypač 
reaguojant į gaivalines ar žmogaus sukeltas 
nelaimes, Sąjungos institucijų ir įstaigų 
vidaus saugumą, kitus Sąjungos arba 
valstybės narės svarbius bendruoju 
viešuoju interesu grindžiamus tikslus, visų 
pirma svarbų Sąjungos arba valstybės narės 
ekonominį arba finansinį interesą, teisę 
turėti viešus registrus bendrojo viešojo 
intereso tikslais arba duomenų apsaugą 
paisant kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant socialinę apsaugą, visuomenės 
sveikatą ir humanitarinius tikslus.

teisės aktuose, priimtuose remiantis 
Sutartimis, gali būti nustatyti apribojimai, 
kuriais suvaržomi konkretūs principai ir 
teisė gauti informaciją, teisė susipažinti su 
duomenimis ir teisė reikalauti ištaisyti ar 
ištrinti asmens duomenis, teisė į duomenų 
perkeliamumą, elektroninių pranešimų 
konfidencialumas ir duomenų subjekto 
informavimas apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą ir kai kurios susijusios 
duomenų valdytojų prievolės, jeigu toks 
ribojimas būtinas ir proporcingas 
demokratinėje visuomenėje siekiant 
užtikrinti visuomenės saugumą, 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo 
už jas arba bausmių vykdymo tikslais, taip 
pat apsaugą nuo grėsmių visuomenės 
saugumui ir šių grėsmių prevenciją, 
įskaitant žmonių gyvybių apsaugą, ypač 
reaguojant į gaivalines ar žmogaus sukeltas 
nelaimes, Sąjungos institucijų ir įstaigų 
vidaus saugumą, kitus Sąjungos arba 
valstybės narės svarbius bendruoju 
viešuoju interesu grindžiamus tikslus, visų 
pirma svarbų Sąjungos arba valstybės narės 
ekonominį arba finansinį interesą, teisę 
turėti viešus registrus bendrojo viešojo 
intereso tikslais arba duomenų apsaugą 
paisant kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant socialinę apsaugą, visuomenės 
sveikatą ir humanitarinius tikslus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamosios dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Jei apribojimas nėra numatytas teisės 
aktuose, priimtuose remiantis Sutartimis, 
arba Sąjungos institucijų ir įstaigų vidaus 
taisyklėse, Sąjungos institucijos ar 
įstaigos konkrečiu atveju gali nustatyti ad 
hoc apribojimą, susijusį su konkrečiais 
principais ir duomenų subjekto teisėmis, 
jei šiuo apribojimu nepažeidžiama 
pagrindinių teisių ir laisvių esmė, o 
kalbant apie konkrečią duomenų 
tvarkymo operaciją, šis apribojimas yra 
būtinas ir proporcingas demokratinėje 
visuomenėje siekiant apsaugoti vieną ar 
kelis 1 dalyje nurodytus tikslus. Apie 
apribojimą reikėtų pranešti duomenų 
apsaugos pareigūnui. Visi apribojimai 
turėtų atitikti Chartijoje ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje nustatytus 
reikalavimus;

Išbraukta.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojai turėtų 
tvarkyti tvarkymo veiklos, už kurią yra 
atsakingi, įrašus, o duomenų tvarkytojai 
turėtų tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos 
kategorijų, už kurias jie yra atsakingi, 
įrašus. Sąjungos institucijos ir įstaigos 
turėtų būti įpareigotos bendradarbiauti su 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu ir jo prašymu pateikti tuos 
įrašus, kad pagal juos būtų galima stebėti 
tas duomenų tvarkymo operacijas; 
Sąjungos institucijos ir įstaigos turėtų turėti
galimybę sukurti centrinį jų duomenų 
tvarkymo veiklos įrašų registrą. Skaidrumo 
sumetimais jie turėtų turėti galimybę 
padaryti šį registrą viešą;

(42) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojai turėtų 
tvarkyti tvarkymo veiklos, už kurią yra 
atsakingi, įrašus, o duomenų tvarkytojai 
turėtų tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos 
kategorijų, už kurias jie yra atsakingi, 
įrašus. Sąjungos institucijos ir įstaigos 
turėtų būti įpareigotos bendradarbiauti su 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu ir jo prašymu pateikti tuos 
įrašus, kad pagal juos būtų galima stebėti 
tas duomenų tvarkymo operacijas; 
Sąjungos institucijos ir įstaigos turėtų turėti 
galimybę sukurti centrinį jų duomenų 
tvarkymo veiklos įrašų registrą. Skaidrumo 
sumetimais jie turėtų padaryti šį registrą 
viešą. Duomenų subjektai turėtų turėti 
galimybę gauti duomenis iš šio registro 
per duomenų valdytojo duomenų 
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apsaugos pareigūną;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas turėtų pranešti duomenų 
subjektui apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, kai dėl to asmens duomenų 
saugumo pažeidimo gali kilti didelis 
pavojus fizinio asmens teisėms ir laisvėms, 
kad jis galėtų imtis reikiamų priemonių 
užkirsti tam kelią. Pranešime turėtų būti 
aprašytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimo pobūdis ir pateiktos 
atitinkamam fiziniam asmeniui skirtos 
rekomendacijos, kaip sumažinti galimą 
neigiamą poveikį. Tokie pranešimai 
duomenų subjektams turėtų būti pateikti 
kuo greičiau ir glaudžiai bendradarbiaujant 
su Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu, laikantis jo ar kitų atitinkamų 
valdžios institucijų, tokių kaip teisėsaugos 
institucijos, pateiktų nurodymų;

(46) duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas turėtų pranešti duomenų 
subjektui apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, kai dėl to asmens duomenų 
saugumo pažeidimo gali kilti didelis 
pavojus fizinio asmens teisėms ir laisvėms, 
kad jis galėtų imtis reikiamų priemonių 
užkirsti tam kelią. Pranešimas turėtų būti 
konfidencialus ir jame turėtų būti 
aprašytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimo pobūdis ir pateiktos 
atitinkamam fiziniam asmeniui skirtos 
rekomendacijos, kaip sumažinti galimą 
neigiamą poveikį. Tokie pranešimai 
duomenų subjektams turėtų būti pateikti 
kuo greičiau ir glaudžiai bendradarbiaujant 
su Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu, laikantis jo ar kitų atitinkamų 
valdžios institucijų, tokių kaip teisėsaugos 
institucijos, pateiktų nurodymų;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) jei asmens duomenys iš Sąjungos 
institucijų ir įstaigų duomenų valdytojams, 
duomenų tvarkytojams ar kitiems gavėjams 
trečiosiose valstybėse arba tarptautinėms 
organizacijoms, neturėtų sumažėti
Sąjungoje šiuo reglamentu fiziniams 
asmenims garantuojamos apsaugos lygis, 
be kita ko, tais atvejais, kai asmens 
duomenys toliau perduodami iš tos 
trečiosios valstybės ar tarptautinės 

(52) jei asmens duomenys iš Sąjungos 
institucijų ir įstaigų duomenų valdytojams, 
duomenų tvarkytojams ar kitiems gavėjams 
trečiosiose valstybėse arba tarptautinėms 
organizacijoms, turėtų būti užtikrintas
Sąjungoje šiuo reglamentu fiziniams 
asmenims garantuojamos apsaugos lygis, 
be kita ko, tais atvejais, kai asmens 
duomenys toliau perduodami iš tos 
trečiosios valstybės ar tarptautinės 
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organizacijos duomenų valdytojams, 
duomenų tvarkytojams toje pačioje arba 
kitoje trečiojoje valstybėje ar kitai 
tarptautinei organizacijai. Bet kuriuo atveju 
duomenys į trečiąsias valstybes ir 
tarptautinėms organizacijoms gali būti 
perduodami tik visapusiškai laikantis šio 
reglamento. Duomenys galėtų būti 
perduodami tik tuo atveju, jei duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
įvykdo šio reglamento nuostatose, 
susijusiose su asmens duomenų perdavimu 
trečiosioms šalims ar tarptautinėms 
organizacijoms, nustatytas sąlygas, 
atsižvelgiant į kitas šio reglamento 
nuostatas;

organizacijos duomenų valdytojams, 
duomenų tvarkytojams toje pačioje arba 
kitoje trečiojoje valstybėje ar kitai 
tarptautinei organizacijai. Bet kuriuo atveju 
duomenys į trečiąsias valstybes ir 
tarptautinėms organizacijoms gali būti 
perduodami tik visapusiškai laikantis šio 
reglamento, Reglamento (ES) 
Nr. 2016/679 ir Chartijoje įtvirtintų 
pagrindinių teisių ir laisvių. Duomenys 
galėtų būti perduodami tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvykdo šio reglamento 
nuostatose, susijusiose su asmens duomenų 
perdavimu trečiosioms šalims ar 
tarptautinėms organizacijoms, nustatytas 
sąlygas, atsižvelgiant į kitas šio reglamento 
nuostatas;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) jei sprendimas dėl tinkamumo 
nepriimtas, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas turėtų duomenų 
subjektams numatyti tinkamas apsaugos 
priemones nepakankamai duomenų 
apsaugai trečiojoje valstybėje 
kompensuoti. Tokios tinkamos apsaugos 
priemonės galėtų būti rėmimasis įmonei 
privalomomis taisyklėmis, Komisijos 
priimtomis standartinėmis duomenų 
apsaugos sąlygomis, priežiūros 
institucijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis arba 
priežiūros institucijos pripažintomis 
sutarties sąlygomis. Jei duomenų 
tvarkytojas yra ne Sąjungos institucija ar 
įstaiga, atitinkamos garantijos taip pat 
gali būti įmonėms privalomos taisyklės, 
elgesio kodeksai ir sertifikavimo 
mechanizmai, taikomi tarptautiniam 
asmens duomenų perdavimui pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679. Tomis 

Išbraukta.
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apsaugos priemonėmis turėtų būti 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
duomenų apsaugos reikalavimų, ir 
užtikrinamos tvarkant duomenis 
Sąjungoje tinkamos duomenų subjektų 
teisės, įskaitant galimybes naudotis 
vykdytinomis duomenų subjekto teisėmis 
ir veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis, be kita ko, naudotis 
veiksmingomis administracinėmis ar 
teisminėmis teisių gynimo priemonėmis ir 
reikalauti kompensacijos Sąjungoje ar 
trečiojoje valstybėje. Jos turėtų būti 
susijusios visų pirma su bendrųjų asmens 
duomenų tvarkymo principų, 
pritaikytosios ir standartizuotosios 
duomenų apsaugos principų laikymųsi. 
Sąjungos institucijos ar įstaigos taip pat 
gali perduoti duomenis valdžios 
institucijoms ar įstaigoms trečiosiose 
valstybėse arba tarptautinėms 
organizacijoms, turinčioms atitinkamas 
pareigas ar atliekančioms atitinkamas 
funkcijas, be kita ko, remdamosi 
nuostatomis, kurios turi būti įtrauktos į 
administracinius susitarimus, pavyzdžiui, 
susitarimo memorandumą, kuriais 
numatomos vykdytinos ir veiksmingos 
duomenų subjektų teisės. Kai apsaugos 
priemonės yra nustatytos teisiškai 
neprivalomuose administraciniuose 
susitarimuose, turėtų būti gautas Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
leidimas;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
taisyklės, susijusios su fizinių asmenų 
apsauga, Sąjungos institucijoms, įstaigoms, 
tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens 
duomenis ir taisyklės, susijusios su laisvu 
asmens duomenų judėjimu tarp šių 

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
taisyklės, susijusios su fizinių asmenų 
apsauga, Sąjungos institucijoms, įstaigoms, 
tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens 
duomenis ir taisyklės, susijusios su laisvu 
asmens duomenų judėjimu tarp šių 
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institucijų arba Sąjungoje įsteigtiems 
gavėjams, laikantis Reglamento (ES) 
2016/67918 arba nacionalinės teisės 
nuostatų, priimtų pagal Direktyvą (ES) 
2016/68019.

institucijų arba Sąjungoje įsteigtiems 
gavėjams.

_________________

18 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) (Tekstas svarbus EEE) 
(O L 119, 2016 5 4, p. 1–88).

19 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. 89–131).

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu saugomos fizinių 
asmenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų 
pirma jų teisė į asmens duomenų apsaugą.

2. Šiuo reglamentu saugomos 
Chartijoje įtvirtintos fizinių asmenų 
pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma jų 
teisė į asmens duomenų apsaugą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis reglamentas taip pat taikomas 
Sąjungos agentūroms, vykdančioms 
veiklą, kuri patenka į SESV Trečiosios 
dalies V antraštinės dalies 4 ir 5 skyrių 
taikymo sritį, taip pat kai tų Sąjungos 
agentūrų steigimo aktuose nustatyta 
atskira duomenų apsaugos sistema, 
taikoma tvarkant operatyvinius asmens 
duomenis. Šio reglamento nuostatos yra 
viršesnės už prieštaringas tų Sąjungos 
agentūrų steigimo aktų nuostatas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi 
būti imamasi visų pagrįstų priemonių 
užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie 
nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų 
rinkimo ar tolesnio tvarkymo, būtų 
nedelsiant ištrinami arba ištaisomi 
(tikslumo principas);

d) tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi 
būti imamasi visų pagrįstų priemonių 
užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie 
nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo 
tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba 
ištaisomi (tikslumo principas);

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąlygos, taikomos vaiko, kuriam siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
sutikimui

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai taikomas 5 straipsnio 1 dalies 
d punktas, kai tai susiję su informacinės 
visuomenės paslaugų tiesioginiu siūlymu 
vaikui, vaiko asmens duomenų tvarkymas 
yra teisėtas tik tuo atveju, jei vaikas yra 
bent 13 metų amžiaus. Kai vaikas yra 
jaunesnis nei 13 metų, toks tvarkymas yra 
teisėtas tik tuo atveju, jeigu tą sutikimą 
davė arba tvarkyti duomenis leido vaiko 
tėvų pareigų turėtojas, ir tokiu mastu, 
kokiu duotas toks sutikimas ar leidimas.

1. Kai taikomas 5 straipsnio 1 dalies 
d punktas, kai tai susiję su informacinės 
visuomenės paslaugų tiesioginiu siūlymu 
vaikui, vaiko asmens duomenų tvarkymas 
yra teisėtas tik tuo atveju, jei vaikas yra bent 
16 metų amžiaus. Kai vaikas yra jaunesnis 
nei 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik 
tuo atveju, jeigu tą sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvų pareigų 
turėtojas, ir tokiu mastu, kokiu duotas toks 
sutikimas ar leidimas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmens duomenų perdavimas Sąjungoje 
įsteigtiems gavėjams, kurie nėra Sąjungos 
institucijos ir įstaigos ir kuriems taikomi 
Reglamentas (ES) 2016/679 ar Direktyva 
(ES) 2016/680

Asmens duomenų perdavimas Sąjungoje 
įsteigtiems gavėjams, kurie nėra Sąjungos 
institucijos ir įstaigos

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad duomenis būtina perduoti, jų 
perdavimas yra proporcingas duomenų 
perdavimo tikslams ir jei nėra pagrindo 
daryti prielaidos, kad gali būti pažeistos 
duomenų subjekto teisės ir laisvės bei 
teisėti interesai.

b) kad duomenis griežtai būtina 
perduoti, atsižvelgiant į duomenų gavėjo 
tikslus ir jei nėra jokio pagrindo daryti 
prielaidos, kad perduodant prašomus 
duomenis ar duomenų gavėjui pagrįstai 
toliau naudojant tuos asmens duomenis
gali būti pažeistos duomenų subjekto teisės 
ir laisvės bei teisėti interesai.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmens duomenys apie apkaltinamuosius 
nuosprendžius ir nusikalstamas veikas arba 
susijusias saugumo priemones remiantis 5 
straipsnio 1 dalimi tvarkomi tik jei 
duomenų tvarkymas leidžiamas pagal 
Sąjungos teisę, kuri gali apimti vidaus 
taisykles, kuriose nustatytos tinkamos 
duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugos 
priemonės.

Asmens duomenys apie apkaltinamuosius 
nuosprendžius ir nusikalstamas veikas arba 
susijusias saugumo priemones remiantis 5 
straipsnio 1 dalimi tvarkomi tik jei 
duomenų tvarkymas leidžiamas pagal 
Sąjungos teisę, kurioje nustatytos tinkamos 
duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugos 
priemonės.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tokios informacijos pateikimas yra 
neįmanomas arba tam reikėtų 
neproporcingų pastangų, visų pirma kai 
duomenys tvarkomi archyvavimo tikslais 
viešojo intereso labui, mokslinių ar 
istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais 
tikslais laikantis arba jeigu dėl šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos gali 
tapti neįmanoma arba ji gali labai 
sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus;

b) tokios informacijos pateikimas yra 
neįmanomas arba tam reikėtų 
neproporcingų pastangų, visų pirma kai 
duomenys tvarkomi archyvavimo tikslais 
viešojo intereso labui, mokslinių ar 
istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais 
tikslais laikantis arba jeigu dėl šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos gali 
tapti neįmanoma arba ji gali labai 
sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus. 
Tokiais atvejais duomenų valdytojas imasi 
tinkamų priemonių duomenų subjekto 
teisėms ir laisvėms ir teisėtam interesui 
apsaugoti, įskaitant viešą informacijos 
paskelbimą;

Pakeitimas 26

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

1. Teisės aktais, priimtais remiantis 
Sutartimis, arba klausimais, susijusiais su 
Sąjungos institucijų ir įstaigų veikla, šių 
institucijų ir įstaigų nustatytomis vidaus 
taisyklėmis 14–22, 34 ir 38 straipsnių, taip 
pat 4 straipsnio taikymas gali būti 
apribotas, tiek, kiek jo nuostatos atitinka 
14–22 straipsniuose numatytas teises ir 
prievoles, kai tokiu apribojimu gerbiama 
pagrindinių teisių ir laisvių esmė ir jis 
demokratinėje visuomenėje yra būtina ir 
proporcinga priemonė siekiant užtikrinti:

1. Teisės aktais, priimtais remiantis 
Sutartimis, 14–22, 34 ir 38 straipsnių, taip 
pat 4 straipsnio taikymas gali būti 
apribotas, tiek, kiek jo nuostatos atitinka 
14–22 straipsniuose numatytas teises ir 
prievoles, kai tokiu apribojimu gerbiama 
pagrindinių teisių ir laisvių esmė ir jis 
demokratinėje visuomenėje yra būtina ir 
proporcinga priemonė siekiant užtikrinti:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti šio reglamento nuostatas su Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento nuostatomis, atsižvelgiant į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
nuomonę.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Sąjungos institucijų ir įstaigų 
vidaus saugumą, įskaitant jų elektroninių 
ryšių tinklų saugumą;

d) Sąjungos institucijų ir įstaigų 
vidaus saugumą, įskaitant jų IT ir 
elektroninių ryšių tinklų saugumą;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Visų pirma visose 1 dalyje 
nurodytose teisės akte pateikiamos 
konkrečios nuostatos, susijusios tam 
tikrais atvejais bent su:

a) duomenų tvarkymo arba duomenų 
tvarkymo kategorijų tikslais;
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b) asmens duomenų kategorijomis;

c) nustatyto apribojimo apimtimi;

d) apsaugos priemonėmis, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
arba neteisėtam susipažinimui su 
duomenimis ar jų perdavimui;

e) duomenų valdytojo arba duomenų 
valdytojų kategorijų apibūdinimu;

f) saugojimo laikotarpiais ir 
taikytinomis apsaugos priemonėmis, 
atsižvelgiant į duomenų tvarkymo arba 
duomenų tvarkymo kategorijų pobūdį, 
aprėptį ir tikslus;

g) pavojais duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms ir

h) duomenų subjektų teise būti 
informuotiems apie apribojimą, nebent tai 
pakenktų apribojimo tikslui.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei apribojimas nenustatytas teisės 
aktu, priimtu remiantis Sutartimis, arba 
vidaus taisykle pagal šio straipsnio 1 dalį, 
Sąjungos institucijos ir įstaigos gali 
apriboti 14–22, 34 ir 38 straipsnių, taip 
pat 4 straipsnio taikymą, tiek, kiek jo 
nuostatos atitinka 14–22 straipsniuose 
numatytas teises ir prievoles, kai tokiu 
apribojimu konkrečios duomenų 
tvarkymo operacijos atžvilgiu gerbiama 
pagrindinių teisių ir laisvių esmė ir jis 
demokratinėje visuomenėje yra būtina ir 
proporcinga priemonė vienam ar keliems 
1 dalyje nurodytiems tikslams užtikrinti. 
Apie apribojimą pranešama 
kompetentingam duomenų apsaugos 
pareigūnui.

Išbraukta.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai asmens duomenys tvarkomi 
mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba 
statistiniais tikslais, Sąjungos teisės aktais, 
kurie gali apimti vidaus taisykles, gali būti 
nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, 
susijusios su 17, 18, 20 ir 23 straipsniuose 
nurodytomis teisėmis, jei taikomos 
13 straipsnyje nurodytos sąlygos ir 
apsaugos priemonės, tokiu mastu, kokiu 
dėl tokių teisių gali tapti neįmanoma 
pasiekti konkrečių tikslų arba jos gali tapti 
rimta kliūtimi jiems pasiekti, ir norint 
pasiekti tuos tikslus yra būtinos tokios 
nukrypti leidžiančios nuostatos.

3. Kai asmens duomenys tvarkomi 
mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba 
statistiniais tikslais, Sąjungos teisės aktais 
gali būti nustatytos nukrypti leidžiančios 
nuostatos, susijusios su 17, 18, 20 ir 
23 straipsniuose nurodytomis teisėmis, jei 
taikomos 13 straipsnyje nurodytos sąlygos 
ir apsaugos priemonės, tokiu mastu, kokiu 
dėl tokių teisių gali tapti neįmanoma 
pasiekti konkrečių tikslų arba jos gali tapti 
rimta kliūtimi jiems pasiekti, ir norint 
pasiekti tuos tikslus yra būtinos tokios 
nukrypti leidžiančios nuostatos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai asmens duomenys tvarkomi 
archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, 
Sąjungos teisės aktais gali būti nustatytos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios
su 17, 18, 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose 
nurodytomis teisėmis, jei taikomos šio 
straipsnio 13 dalyje nurodytos sąlygos ir 
apsaugos priemonės, tokiu mastu, kokiu 
dėl tokių teisių gali tapti neįmanoma 
pasiekti konkrečių tikslų arba jos gali tapti 
rimta kliūtimi jiems pasiekti, ir norint 
pasiekti tuos tikslus yra būtinos tokios 
nukrypti leidžiančios nuostatos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1, 3 ir 4 dalyse nurodytos vidaus 
taisyklės turi būti pakankamai aiškios ir 
tikslios, be to, jos turi būti tinkamai 
skelbiamos.

Išbraukta.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu yra nustatytas šio straipsnio 
1 ar 2 dalyje numatytas apribojimas, 
duomenų subjektas pagal Sąjungos teisę 
yra informuojamas apie pagrindines tokio 
apribojimo taikymo priežastis ir savo teisę 
pateikti skundą Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnui.

6. Jeigu yra nustatytas šio straipsnio 
1 dalyje numatytas apribojimas, duomenų 
subjektas pagal Sąjungos teisę yra 
informuojamas apie pagrindines tokio 
apribojimo taikymo priežastis ir savo teisę 
pateikti skundą Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnui.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu šio straipsnio 1 ar 2 dalyje 
numatytas apribojimas yra nustatytas tam, 
kad nebūtų leista duomenų subjektui 
susipažinti su savo asmens duomenimis, 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas tirdamas skundą tik informuoja 
jį, ar duomenys buvo tvarkomi tinkamai, o 
jeigu ne, ar tai buvo ištaisyta.

7. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje 
numatytas apribojimas yra nustatytas tam, 
kad nebūtų leista duomenų subjektui 
susipažinti su savo asmens duomenimis, 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas tirdamas skundą tik informuoja 
jį, ar duomenys buvo tvarkomi tinkamai, o 
jeigu ne, ar tai buvo ištaisyta.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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8. Šio straipsnio 6 ir 7 dalyse, taip pat 
46 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
informacijos pateikimas gal būti atidėtas, ji 
gali būti nepateikiama arba gali būti 
atsisakyta ją pateikti, jei dėl jos pateikimo 
nebeveiktų pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį 
nustatytas apribojimas.

8. Šio straipsnio 6 ir 7 dalyse, taip pat 
46 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
informacijos pateikimas gal būti atidėtas, ji 
gali būti nepateikiama arba gali būti 
atsisakyta ją pateikti, jei dėl jos pateikimo 
nebeveiktų pagal šio straipsnio 1 dalį 
nustatytas apribojimas.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos institucijos ir įstaigos gali 
nuspręsti tvarkyti savo duomenų tvarkymo 
veiklos apskaitą centriniame registre. 
Tokiu atveju jos taip pat gali nuspręsti 
padaryti registrą viešai prieinamą.

(5) Sąjungos institucijos ir įstaigos 
nusprendžia tvarkyti savo duomenų 
tvarkymo veiklos apskaitą centriniame 
registre. Skaidrumo sumetimais jie turėtų 
padaryti šį registrą viešą, kad atitinkamas 
asmuo galėtų su juo susipažinti, nedarant 
poveikio kitų susijusių šalių teisėms.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Duomenų subjektai gali gauti 
duomenis iš šio 5 dalyje minimo centrinio 
registro per duomenų valdytojo duomenų 
apsaugos pareigūną.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos institucijos ir įstaigos užtikrina 
elektroninių pranešimų konfidencialumą, 
visų pirma apsaugodamos savo 

Sąjungos institucijos ir įstaigos užtikrina 
elektroninių pranešimų konfidencialumą
pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXXX.
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elektroninių ryšių tinklus.

Pagrindimas

Konkretus pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl elektroninių pranešimų 
konfidencialumo bus Komisijos pasiūlymu COM(2017)0010 pagrįstas reglamentas, todėl jį 
reikia nurodyti.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.

Naudotojų sąrašai

1. Naudotojų sąrašuose nurodyti 
asmens duomenys ir teisė pasinaudoti 
tokiais naudotojų sąrašais griežtai 
apribota tokia apimtimi, kuri būtina 
konkrečiais sąrašų tikslais.

2. Sąjungos institucijos ir įstaigos 
imasi visų priemonių, būtinų, kad tuose 
sąrašuose įtraukti asmens duomenys 
nebūtų naudojami tiesioginės rinkodaros 
tikslais, nepaisant to, ar jie yra viešai 
prieinami ar ne.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
aktas yra labai svarbus asmenų teisių ir 
laisvių apsaugai tvarkant asmens 
duomenis, Komisija taip pat gali 
konsultuotis su Europos duomenų 
apsaugos valdyba. Tokiais atvejais Europos 
duomenų apsaugos valdyba ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 
koordinuoja savo darbą siekdami pateikti 

2. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
aktas yra labai svarbus asmenų teisių ir 
laisvių apsaugai tvarkant asmens 
duomenis, Komisija taip pat konsultuojasi
su Europos duomenų apsaugos valdyba. 
Tokiais atvejais Europos duomenų 
apsaugos valdyba ir Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnas 
koordinuoja savo darbą siekdami pateikti 
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bendrą nuomonę. bendrą nuomonę.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų apsaugos pareigūnas gali 
būti Sąjungos institucijos ar įstaigos
personalo narys arba atlikti užduotis 
pagal paslaugų teikimo sutartį.

4. Duomenų apsaugos pareigūnas yra
Sąjungos institucijos, įstaigos, tarnybos ar 
agentūros personalo narys.

Pagrindimas

Duomenų apsaugos pareigūno užsakomosios paslaugos neatrodo tinkamos Sąjungos 
institucijai.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrina, kad tvarkymo operacijos 
nedarytų neigiamo poveikio duomenų 
subjektų pagrindinėms teisėms ir 
laisvėms.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perduoti asmens duomenis į trečiąją 
valstybę arba tarptautinei organizacijai 
galima, jeigu Komisija pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 45 straipsnio 3 dalį 
nusprendė, kad atitinkama trečioji 
valstybė, teritorija arba vienas ar daugiau 
nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, 
arba atitinkama tarptautinė organizacija 

1. Perduoti asmens duomenis į trečiąją 
valstybę arba tarptautinei organizacijai 
galima, jeigu Komisija pagal Reglamento 
(ES) Nr. 2016/679 45 straipsnio 3 dalį 
priėmė įgyvendinimo aktą, kuriame 
numatyta, kad atitinkama trečioji valstybė, 
teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų 
sektorių toje trečiojoje valstybėje, arba 



PE605.974v02-00 26/31 AD\1136074LT.docx

LT

užtikrina tinkamo lygio apsaugą ir asmens 
duomenys perduodami vien tam, kad būtų 
galima atlikti duomenų valdytojo 
kompetencijai priskiriamas užduotis.

atitinkama tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamo lygio apsaugą ir asmens 
duomenys perduodami vien tam, kad būtų 
galima atlikti duomenų valdytojo 
kompetencijai priskiriamas užduotis. 
Įgyvendinimo akte numatomas periodinės 
peržiūros, atliekamos bent kas ketverius 
metus, kuria atsižvelgiama į visus 
atitinkamus pokyčius trečiojoje valstybėje 
ar tarptautinėje organizacijoje, 
mechanizmas. Įgyvendinimo akte 
papildomai nurodomas jos teritorinis ir 
sektorių taikymas ir nustatoma priežiūros 
institucija. Taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 2016/679 V skyrius.

Pagrindimas

Taisyklės dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims arba trečiųjų šalių institucijoms 
turi atitikti susijusias Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taisykles, kad nebūtų sukurta 
jokių spragų ar teisinių neatitikimų. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į peržiūros mechanizmą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba 
bendru sutarimu vadovaudamiesi 
Komisijos parengtu sąrašu paskiria 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūną penkerių metų kadencijai po 
šioms pareigoms eiti paskelbto viešo 
konkurso. Visos suinteresuotos šalys iš 
visos Sąjungos gali pateikti paraiškas 
dalyvauti konkurse eiti šias pareigas. 
Komisijos sudaromas kandidatų sąrašas 
turi būti skelbiamas viešai. Remdamasis 
Komisijos sudarytu sąrašu,
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali nuspręsti surengti klausymą, 
kad galėtų nuspręsti, kurį kandidatą 
pasirinkti.

1. Europos Parlamentas ir Taryba 
bendru sutarimu vadovaudamiesi Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos kartu
parengtu sąrašu paskiria Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūną penkerių 
metų kadencijai po šioms pareigoms eiti 
paskelbto viešo konkurso. Visos 
suinteresuotos šalys iš visos Sąjungos gali 
pateikti paraiškas dalyvauti konkurse eiti 
šias pareigas. Kandidatų sąrašas turi būti 
skelbiamas viešai ir jį turi sudaryti bent 
penki kandidatai. Kompetentingas 
Europos Parlamento komitetas gali 
nuspręsti surengti kandidatų klausymą, 
kad galėtų nuspręsti, kurį kandidatą 
pasirinkti.

Pakeitimas 45
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Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos sudarytą sąrašą, iš kurio 
turi būti renkamas Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnas, turi 
sudaryti asmenys, kurių nepriklausomumas 
nekelia abejonių ir kurie pripažįstami 
turintys patirtį ir gebėjimus, reikalingus 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno pareigoms atlikti, pavyzdžiui, 
nes jie priklauso ar priklausė pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 41 straipsnį
įsteigtoms priežiūros institucijoms.

2. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos kartu sudarytą sąrašą, iš kurio 
turi būti renkamas Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnas, turi 
sudaryti asmenys, kurių nepriklausomumas 
nekelia abejonių ir kurie pripažįstami 
turintys dalykinių žinių duomenų 
apsaugos srityje, taip pat patirtį ir 
gebėjimus, reikalingus Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno pareigoms 
atlikti, pavyzdžiui, nes jie priklauso ar 
priklausė pagal Reglamento (ES) 
Nr. 2016/679 41 straipsnį įsteigtoms 
priežiūros institucijoms.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tais atvejais, kai duomenų 
subjektas yra vaikas, valstybės narės 
numato tam tikras apsaugos priemones, 
ypač susijusias su teisine pagalba.

Pagrindimas

Vaikai gali būti pažeidžiamesni nei suaugusieji ir valstybės narės, norėdamos apsaugoti vaikų 
teises, turėtų numatyti tam tikras apsaugos sąlygas, visų pirma susijusias su teisinės pagalbos 
apsauga.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
IX a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IXa skyrius
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70a straipsnis

Peržiūros nuostata

1. Ne vėliau kaip 2021 m. birželio 
1 d. ir po to kas penkerius metus Komisija 
Europos Parlamentui pateikia ataskaitą 
dėl šio reglamento taikymo ir, jeigu reikia, 
kartu pateikia atitinkamus pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto.

2. 1 dalyje numatytame ex post
vertinime didelis dėmesys skiriamas šio 
reglamento taikymo srities tinkamumui, 
atitikčiai kitiems teisėkūros procedūra 
priimtiems aktams duomenų apsaugos 
srityje, o visų pirma jame įvertinamas šio 
reglamento V skyriaus įgyvendinimas.

3. Ne vėliau kaip 2021 m. birželio 
1 d. ir po to kas penkerius metus Komisija 
praneša Europos Parlamentui apie šio 
reglamento VIII skyriaus taikymą ir 
pritaikytas nuobaudas ir sankcijas.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į geresnę teisėkūrą, o ypač į veiksmingą ex post vertinimų naudojimą visam 
teisėkūros ciklui užfiksuoti, itin svarbu sekti ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę, jų 
įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą ir apskritai stebėti jos teisės aktų poveikį, veikimą ir 
veiksmingumą. Tam tinka išsami peržiūros nuostata, kurioje reikalaujama atlikti tinkamą šio 
reglamento, jo taikymo srities ir numatytų su įgaliojimais susijusių nukrypimų vertinimą ir 
kurioje nustatyti proporcingi įpareigojimai teikti ataskaitas.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
72 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72a straipsnis

Sąjungos teisės aktų peržiūra

Iki 2021 m. gegužės 25 d. Komisija 
peržiūri remiantis Sutartimis priimtus 
teisės aktus, kurie reglamentuoja asmens 
duomenų tvarkymą, visų pirma, kai 
asmens duomenis tvarko pagal SESV 
Trečiosios dalies V antraštinės dalies 4 ir 
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5 skyrius įsteigtos agentūros, kad 
įvertintų, ar tuos teisės aktus reikia 
suderinti su šiuo reglamentu ir, prireikus, 
pateiktų reikiamus pasiūlymus iš dalies 
pakeisti tuos teisės aktus, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus požiūris į asmens 
duomenų apsaugą, atsižvelgiant į 
reglamento taikymo sritį.
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