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ĪSS PAMATOJUMS

Princips, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, ir noteikts ar 16. 
panta 1. punktu Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD). Īpašs juridiskais pamats, lai 
pieņemtu noteikumus par personas datu aizsardzību, ir ieviests LESD 16. panta 2. punktā. 
Turklāt personas datu aizsardzība ir ietverta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā, 
piešķirot tai pamattiesību statusu. 

Tiesības uz personas datu aizsardzību piemēro arī personas datu apstrādei ES iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās. Galvenais tiesību akts par personas datu aizsardzību 
Savienības iestādēs pašreizējā ES tiesiskā regulējuma ietvaros ir Regula (EK) Nr. 45/2001, ko 
pieņēma 2001. gadā, vēloties sasniegt divus mērķus: aizsargāt pamattiesības uz datu 
aizsardzību un garantēt personas datu brīvu plūsmu visā Savienībā. 

Eiropas Parlaments un Padome 2016. gada 27. aprīlī pieņēma Regulu (ES) 697/2016 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 
ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Vispārīgo datu aizsardzības 
regulu sāks piemērot no 2018. gada 25. maija. Ar šo regulu ir noteikts, ka, lai nodrošinātu 
stingru un saskaņotu regulējumu datu aizsardzībai Savienībā un to, ka abi šie instrumenti ir 
piemērojami vienlaikus, Regula (EK) Nr. 45/2001 ir jāpielāgo Regulā (ES) 2016/679 
noteiktajiem principiem un noteikumiem. 

Priekšlikumā Komisija ir noteikusi vajadzīgās pārmaiņas, lai 2001. gada regulu pielāgotu 
Vispārīgajai datu aizsardzības regulai taisnīgā un līdzsvarotā veidā. Tomēr viena punkta 
gadījumā priekšlikumā ir nepamatota novirze no Vispārīgo datu aizsardzības regulas un tā 
skar piekrišanas vecumu attiecībā uz nepilngadīgajiem.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Fizisku personu aizsardzība 
attiecībā uz personas datu aizsardzību ir 
pamattiesības.  Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas (“harta”) 8. panta 1. 
punkts un Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 16. panta 1. punkts paredz, 
ka ikvienai personai ir tiesības uz savu 

(1) Fizisku personu aizsardzība 
attiecībā uz personas datu aizsardzību ir 
pamattiesības. Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas (“harta”) 8. panta 1. 
punkts un Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 16. panta 1. punkts paredz, 
ka ikvienai personai ir tiesības uz savu 
personas datu aizsardzību. Šādas tiesības 
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personas datu aizsardzību. tiek nodrošinātas arī saskaņā ar 8. pantu 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 45/200111 ir nodrošinātas 
fizisku personu juridiski īstenojamas 
tiesības, ir precizēti Savienības iestāžu un 
struktūru pārziņu datu apstrādes pienākumi 
un ar to tiek izveidota neatkarīga 
uzraudzības iestāde – Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs – kurš atbild par
uzraudzību pār personas datu apstrādi 
Savienības iestādēs un struktūrās. Tomēr šī 
regula neattiecas uz personas datu apstrādi 
Savienības iestādēs un struktūrās tādas 
darbības gaitā, kas neietilpst Savienības 
tiesību aktu darbības jomā.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 45/200111 ir nodrošinātas 
fizisku personu juridiski īstenojamas 
tiesības, ir precizēti Savienības iestāžu un 
struktūru pārziņu datu apstrādes pienākumi 
un ar to tiek izveidota neatkarīga 
uzraudzības iestāde – Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs – kurš atbild par 
uzraudzību pār personas datu apstrādi 
Savienības iestādēs un struktūrās. Tajā 
pašā laikā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 
tiek mēģināts sasniegt divus mērķus: 
aizsargāt pamattiesības uz datu 
aizsardzību un garantēt personas datu 
brīvu plūsmu visā Savienībā. Tomēr šī 
regula neattiecas uz personas datu apstrādi 
Savienības iestādēs un struktūrās tādas 
darbības gaitā, kas neietilpst Savienības 
tiesību aktu darbības jomā.

_________________ _______________

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 
45/2001 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
Kopienas iestādēs un struktūrās un par 
šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 
1. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 
45/2001 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
Kopienas iestādēs un struktūrās un par 
šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(5) Saskaņotai pieejai personas datu 
aizsardzības jomā un personas datu brīvai 
apritei visā Savienībā ir svarīgi nodrošināt, 
lai Savienības iestāžu un struktūru datu 
aizsardzības noteikumi ir pēc iespējas 
vairāk saskaņoti ar tiem datu aizsardzības 
noteikumiem, kas pieņemti attiecībā uz 
dalībvalstīm. Ja šīs regulas noteikumi ir 
balstīti uz tās pašas koncepcijas, kas ir 
Regulas (ES) 2016/679 noteikumu pamatā, 
abus šos noteikumus ir jāinterpretē 
viendabīgi, jo īpaši tāpēc, ka šīs regulas 
sistēma ir ekvivalenta Regulas (ES) 
2016/679 sistēmai.

(5) Saskaņotai pieejai personas datu 
aizsardzības jomā un personas datu brīvai 
apritei visā Savienībā ir svarīgi nodrošināt, 
lai Savienības iestāžu, struktūru un 
aģentūru datu aizsardzības noteikumi ir 
pēc iespējas vairāk saskaņoti ar tiem datu 
aizsardzības noteikumiem, kas pieņemti 
attiecībā uz dalībvalstīm. Ja šīs regulas 
noteikumi ir balstīti uz tās pašas 
koncepcijas, kas ir Regulas (ES) 2016/679 
noteikumu pamatā, abi šie noteikumi 
saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru1a ir jāinterpretē viendabīgi, jo 
īpaši tāpēc, ka šīs regulas sistēma ir 
ekvivalenta Regulas (ES) 2016/679 
sistēmai.

_________________

1a Tiesas 2010. gada 11. septembra 
spriedums Komisija/Vācija, C-518/07, 
ECLI:EU:C:2014:125, 26. un 28. punkts.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja Savienības aģentūras, kuras 
veiktās darbības ietilpst Līguma V sadaļas 
4. un 5. nodaļas piemērošanas jomā, 
dibināšanas aktā operatīvo personas datu 
apstrādei ir noteikts atsevišķs datu 
aizsardzības režīms, šādu režīmu 
neietekmē šī regula. Tomēr saskaņā ar 
Direktīvas (ES) 2016/680 62. pantu 
Komisijai līdz 2019. gada 6. maijam ir 
jāpārskata Savienības akti, kas reglamentē 
apstrādi, ko veic kompetentas iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus vai lai sauktu pie atbildības 
par tiem, vai lai izpildītu kriminālsodus, 
tostarp pasargātu no draudiem 
sabiedriskajai drošībai un tos novērstu, un, 
ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus 
šo aktu grozījumiem, lai nodrošinātu 
konsekventu pieeju personas datu 

(10) Ja Savienības aģentūras, kuras 
veiktās darbības ietilpst Līguma V sadaļas 
4. un 5. nodaļas piemērošanas jomā, 
dibināšanas aktā operatīvo personas datu 
apstrādei ir noteikts atsevišķs datu 
aizsardzības režīms, šādu režīmu, ciktāl tas 
atbilst Regulas (ES) 2016/679 
noteikumiem, neietekmē šī regula. Tomēr 
saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 62. 
pantu Komisijai līdz 2019. gada 6. maijam 
ir jāpārskata Savienības akti, kas 
reglamentē apstrādi, ko veic kompetentas 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus vai lai sauktu pie 
atbildības par tiem, vai lai izpildītu 
kriminālsodus, tostarp pasargātu no 
draudiem sabiedriskajai drošībai un tos 
novērstu, un, ja nepieciešams, sagatavot 
priekšlikumus šo aktu grozījumiem, lai 
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aizsardzībai tiesu iestāžu sadarbības 
krimināllietās un policijas sadarbības jomā.

nodrošinātu konsekventu pieeju personas 
datu aizsardzībai tiesu iestāžu sadarbības 
krimināllietās un policijas sadarbības jomā.

Pamatojums

Jebkurš datu aizsardzības režīms ir jāsaskaņo ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Piekrišana būtu jādod ar skaidri 
apstiprinošu darbību, kas nozīmē brīvi 
sniegtu, konkrētu, apzinātu un 
viennozīmīgu norādi par datu subjekta 
piekrišanu ar viņu saistīto personas datu 
apstrādei, piemēram, ar rakstisku, tostarp 
elektronisku, vai mutisku paziņojumu. Tas 
varētu ietvert laukuma atzīmēšanu ar 
ķeksīti interneta tīmekļa vietnē, 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tehnisko iestatījumu izvēli vai citu 
paziņojumu vai rīcību, kas šajā gadījumā 
skaidri norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai savu personas datu apstrādei. 
Klusēšana, iepriekš atzīmēti laukumi vai 
atturēšanās no darbības tādējādi nebūtu 
jāuzskata par piekrišanu. Piekrišanai būtu 
jāattiecas uz visām apstrādes darbībām, ko 
veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. 
Ja apstrādei ir vairāki nolūki, piekrišana 
būtu jādod visiem nolūkiem. Ja datu 
subjekta piekrišana ir jādod pēc 
elektroniska pieprasījuma, pieprasījumam 
jābūt skaidram, kodolīgam, un tam nav 
nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma 
izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

(14) Piekrišana būtu jādod ar skaidri 
apstiprinošu darbību, kas nozīmē brīvi 
sniegtu, konkrētu, apzinātu un 
viennozīmīgu norādi par datu subjekta 
piekrišanu ar viņu saistīto personas datu 
apstrādei, piemēram, ar rakstisku, tostarp 
elektronisku, vai mutisku paziņojumu. Tas 
varētu ietvert laukuma atzīmēšanu ar 
ķeksīti interneta tīmekļa vietnē, 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tehnisko iestatījumu izvēli vai citu 
paziņojumu vai rīcību, kas šajā gadījumā 
skaidri norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai savu personas datu apstrādei. 
Klusēšana, iepriekš atzīmēti laukumi vai 
atturēšanās no darbības tādējādi nebūtu 
jāuzskata par piekrišanu. Piekrišanai būtu 
jāattiecas uz visām apstrādes darbībām, ko 
veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. 
Ja apstrādei ir vairāki nolūki, piekrišana 
būtu jādod visiem nolūkiem. Ja datu 
subjekta piekrišana ir jādod pēc 
elektroniska pieprasījuma, pieprasījumam 
jābūt skaidram, kodolīgam, un tam nav 
nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma 
izmantošana, par ko tas tiek sniegts. Tajā 
pašā laikā datu subjektam vajadzētu būt 
tiesībām jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, 
neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, 
kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta 
piekrišana.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Savienības tiesību aktiem, ietverot 
arī šajā regulā minētos iekšējos 
noteikumus, vajadzētu būt skaidriem un 
precīziem, un personām, uz kurām tas
attiecas, vajadzētu spēt paredzēt tā
piemērošanu saskaņā ar Eiropas Savienības 
Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
judikatūru.

(18) Savienības tiesību aktiem vajadzētu 
būt skaidriem un precīziem, un personām, 
uz kurām tie attiecas, vajadzētu spēt 
paredzēt to piemērošanu saskaņā ar Eiropas 
Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Personas datiem, kas pēc savas 
būtības ir īpaši sensitīvi saistībā ar 
pamattiesībām un brīvībām, pienākas īpaša 
aizsardzība, jo to apstrādes konteksts 
varētu radīt nopietnu risku pamattiesībām 
un brīvībām. Minētajiem personas datiem 
būtu jāaptver personas dati, kuri atklāj 
rases vai etnisko piederību, turklāt termina 
“rases piederība” izmatošana šajā regulā 
nenozīmē, ka Savienība atzīst teorijas, ar 
kuru palīdzību notiek mēģinājumi noteikt 
dažādu cilvēku rasu pastāvēšanu. 
Fotogrāfiju apstrāde nebūtu sistemātiski 
jāuzskata par īpašu kategoriju personas 
datu apstrādi, jo uz tām biometrisko datu 
definīcija attiecas tikai tad, kad tās 
apstrādās ar konkrētiem tehniskiem 
līdzekļiem, kas ļauj veikt fiziskas personas 
unikālu identifikāciju vai autentifikāciju. 
Papildus konkrētajām prasībām attiecībā uz 
sensitīvu datu apstrādi būtu jāpiemēro 
vispārējie principi un citi šīs regulas 
noteikumi, jo īpaši attiecībā uz likumīgas 
apstrādes nosacījumiem. Būtu skaidri 
jāparedz atkāpes no vispārējā aizlieguma 

(23) Personas datiem, kas pēc savas 
būtības ir īpaši sensitīvi saistībā ar 
pamattiesībām un brīvībām, pienākas īpaša 
aizsardzība, jo to apstrādes konteksts 
varētu radīt nopietnu risku pamattiesībām 
un brīvībām. Šādi personas dati nebūtu 
jāapstrādā, ja vien apstrāde nav atļauta 
konkrētos, šajā regulā precizētos 
gadījumos. Minētajiem personas datiem 
būtu jāaptver personas dati, kuri atklāj 
rases vai etnisko piederību, turklāt termina 
“rases piederība” izmatošana šajā regulā 
nenozīmē, ka Savienība atzīst teorijas, ar 
kuru palīdzību notiek mēģinājumi noteikt 
dažādu cilvēku rasu pastāvēšanu. 
Fotogrāfiju apstrāde nebūtu sistemātiski 
jāuzskata par īpašu kategoriju personas 
datu apstrādi, jo uz tām biometrisko datu 
definīcija attiecas tikai tad, kad tās 
apstrādās ar konkrētiem tehniskiem 
līdzekļiem, kas ļauj veikt fiziskas personas 
unikālu identifikāciju vai autentifikāciju. 
Papildus konkrētajām prasībām attiecībā uz 
sensitīvu datu apstrādi būtu jāpiemēro 
vispārējie principi un citi šīs regulas 
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apstrādāt šādu īpašu kategoriju personas 
datus, cita starpā tad, ja datu subjekts dot 
nepārprotamu piekrišanu, vai attiecībā uz 
īpašām vajadzībām, jo īpaši gadījumos, kad 
apstrādi veic konkrētas apvienības vai 
nodibinājumi savu leģitīmo darbību 
ietvaros, kuru nolūks ir atļaut īstenot 
pamatbrīvības.

noteikumi, jo īpaši attiecībā uz likumīgas 
apstrādes nosacījumiem. Būtu skaidri 
jāparedz atkāpes no vispārējā aizlieguma 
apstrādāt šādu īpašu kategoriju personas 
datus, cita starpā tad, ja datu subjekts dot 
nepārprotamu piekrišanu, vai attiecībā uz 
īpašām vajadzībām, jo īpaši gadījumos, kad 
apstrādi veic konkrētas apvienības vai 
nodibinājumi savu leģitīmo darbību 
ietvaros, kuru nolūks ir atļaut īstenot 
pamatbrīvības.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Īpašu kategoriju personas datus, 
kuriem pienākas augstāka aizsardzība, 
būtu jāapstrādā ar veselību saistītos 
nolūkos tikai tad, ja minētie nolūki 
jāsasniedz fizisku personu un visas 
sabiedrības labā, jo īpaši saistībā ar 
veselības vai sociālās aprūpes 
pakalpojumu un sistēmu pārvaldību. 
Tāpēc šai regulai būtu jānodrošina 
saskaņoti nosacījumi īpašu kategoriju 
personas veselības datu apstrādei attiecībā 
uz konkrētām vajadzībām, jo īpaši 
gadījumos, kad šādu datu apstrādi 
konkrētos ar veselību saistītos nolūkos 
veic personas, uz kurām attiecas 
juridiskais pienākums ievērot dienesta 
noslēpumu. Savienības tiesību aktiem 
būtu jāparedz konkrēti un atbilstoši 
pasākumi, lai aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un personas datus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(24) Īpašu kategoriju personas datu 
apstrāde bez datu subjekta piekrišanas var 
būt nepieciešama sabiedrības interešu dēļ 
sabiedrības veselības jomās. Uz šādu 
apstrādi būtu jāattiecas atbilstošiem un 
konkrētiem pasākumiem fizisku personu 
tiesību un brīvību aizsardzībai. Minētajā 
kontekstā “sabiedrības veselība” būtu 
jāinterpretē saskaņā ar definīciju Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 
1338/200815, proti, kā visi elementi, kas 
saistīti ar veselību, proti, veselības 
stāvoklis, tostarp saslimstība un 
invaliditāte, faktori, kas ietekmē veselības 
stāvokli, veselības aprūpes vajadzības, 
veselības aprūpei piešķirtie resursi, 
veselības aprūpes nodrošināšana un 
vispārēja piekļuve tai, kā arī veselības 
aprūpes izdevumi un finansējums, un nāves 
cēloņi. Šādai veselības datu apstrādei 
sabiedrības interešu vārdā nebūtu jānoved 
pie tā, ka trešās personas apstrādā 
personas datus citos nolūkos.

(24) Īpašu kategoriju personas datu 
apstrāde bez datu subjekta piekrišanas var 
būt nepieciešama sabiedrības interešu dēļ 
sabiedrības veselības jomās. Uz šādu 
apstrādi būtu jāattiecas samērīgiem, 
atbilstošiem un konkrētiem pasākumiem 
fizisku personu tiesību un brīvību 
aizsardzībai. Minētajā kontekstā 
“sabiedrības veselība” būtu jāinterpretē 
saskaņā ar definīciju Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1338/200815, 
proti, kā visi elementi, kas saistīti ar 
veselību, proti, veselības stāvoklis, tostarp 
saslimstība un invaliditāte, faktori, kas
ietekmē veselības stāvokli, veselības 
aprūpes vajadzības, veselības aprūpei 
piešķirtie resursi, veselības aprūpes 
nodrošināšana un vispārēja piekļuve tai, kā 
arī veselības aprūpes izdevumi un 
finansējums, un nāves cēloņi. Šādai 
veselības datu apstrādei sabiedrības 
interešu vārdā nebūtu jānoved pie tā, ka 
personas datus apstrādā citos nolūkos.

_________________ _________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1338/2008 (2008. gada 16. 
decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku 
par sabiedrības veselību un veselības 
aizsardzību un drošību darbā (OV L 354, 
31.12.2008., 70. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1338/2008 (2008. gada 16. 
decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku 
par sabiedrības veselību un veselības 
aizsardzību un drošību darbā (OV L 354, 
31.12.2008., 70. lpp.).

Pamatojums

Veselības datu apstrāde ir īpaši sensitīva, un šādu jutīgu datu apstrāde padara īpašus 
ierobežojumus absolūti nepieciešamus. Šādi dati jo īpaši nedrīkst nenonākt pie trešām 
personām, kas turpinātu tos apstrādāt.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
37. apsvērums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesību aktos, kas izdoti uz Līgumu 
pamata, vai Savienības iestāžu un 
struktūru iekšējos noteikumos var 

Tiesību aktos, kas izdoti uz Līgumu 
pamata, var paredzēt ierobežojumus 
attiecībā uz konkrētiem principiem un 
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paredzēt ierobežojumus attiecībā uz 
konkrētiem principiem un tiesībām uz 
informāciju, piekļuvi personas datiem, to 
labošanu vai dzēšanu, tiesībām uz datu 
pārnešanu, elektronisko komunikāciju 
konfidencialitāti, kā arī attiecībā uz 
ziņošanu datu subjektam par personas datu 
aizsardzības pārkāpumiem un attiecībā uz 
dažiem ar to saistītiem pārziņu 
pienākumiem, ciktāl tas demokrātiskā 
sabiedrībā ir nepieciešami un samērīgi, lai 
garantētu sabiedrisko drošību, lai garantētu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 
izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem, vai kriminālsodu izpildi, tostarp lai 
pasargātu no draudiem sabiedriskajai 
drošībai un tos novērstu, tostarp cilvēka 
dzīvības aizsardzību, jo īpaši reaģējot uz 
dabas vai cilvēka izraisītām katastrofām, 
Savienības iestāžu un struktūru iekšējo 
drošību, citus svarīgus Savienības vai 
dalībvalsts vispārējo sabiedrības interešu 
mērķus, jo īpaši Savienībai vai dalībvalstij 
svarīgas ekonomiskās vai finanšu intereses, 
tādu publisku reģistru uzturēšanu, kuri 
vajadzīgi vispārēju sabiedrības interešu dēļ, 
vai datu subjekta vai citu personu tiesību 
un brīvību aizsardzību, tostarp sociālo 
aizsardzību, sabiedrības veselību un 
humanitārus mērķus.

tiesībām uz informāciju, piekļuvi personas 
datiem, to labošanu vai dzēšanu, tiesībām 
uz datu pārnešanu, elektronisko 
komunikāciju konfidencialitāti, kā arī 
attiecībā uz ziņošanu datu subjektam par 
personas datu aizsardzības pārkāpumiem 
un attiecībā uz dažiem ar to saistītiem 
pārziņu pienākumiem, ciktāl tas 
demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami un 
samērīgi, lai garantētu sabiedrisko drošību, 
lai garantētu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, izmeklēšanu un saukšanu pie 
atbildības par tiem, vai kriminālsodu 
izpildi, tostarp lai pasargātu no draudiem 
sabiedriskajai drošībai un tos novērstu, 
tostarp cilvēka dzīvības aizsardzību, jo 
īpaši reaģējot uz dabas vai cilvēka 
izraisītām katastrofām, Savienības iestāžu 
un struktūru iekšējo drošību, citus svarīgus 
Savienības vai dalībvalsts vispārējo 
sabiedrības interešu mērķus, jo īpaši 
Savienībai vai dalībvalstij svarīgas 
ekonomiskās vai finanšu intereses, tādu 
publisku reģistru uzturēšanu, kuri vajadzīgi 
vispārēju sabiedrības interešu dēļ, vai datu 
subjekta vai citu personu tiesību un brīvību 
aizsardzību, tostarp sociālo aizsardzību, 
sabiedrības veselību un humanitārus 
mērķus.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
37. apsvērums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ierobežojums nav noteikts ar tiesību 
aktiem, kas pieņemti uz Līgumu pamata, 
vai iekšējiem noteikumiem, Savienības 
iestādes un struktūras īpašos gadījumos 
var piemērot ad hoc ierobežojumu 
attiecībā uz konkrētiem principiem un 
datu subjekta tiesībām, ja ar šādu 
ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību 
un pamatbrīvību būtība attiecībā uz 
specifisku apstrādes darbību, un 

svītrots
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demokrātiskā sabiedrībā tas ir 
nepieciešams un samērīgs, lai aizsargātu 
vienu vai vairākus 1. punktā minētus 
mērķus. Ierobežojumu dara zināmu datu 
aizsardzības speciālistam. Visiem 
ierobežojumiem vajadzētu būt saskaņā ar 
prasībām, kas izklāstītas hartā un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir 
ievēroti šīs regulas noteikumi, pārzinim 
būtu jāglabā ieraksti par apstrādes 
darbībām, ko viņš veic savas atbildības 
ietvaros, un apstrādātājam būtu jāglabā 
ieraksti par tā atbildības jomā ietilpstošo 
apstrādes darbību kategorijām. Savienības 
iestādēm un struktūrām vajadzētu būt 
pienākumam sadarboties ar Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju un pēc 
pieprasījuma darīt pieejamus savus 
ierakstus, lai tie varētu kalpot minēto 
apstrādes darbību uzraudzības vajadzībām. 
Savienības iestādēm un struktūrām būtu 
jāver izveidot centrālu reģistru, kurā glabāt 
ierakstus par veiktajām apstrādes 
darbībām. Pārredzamības nolūkos tām būtu 
jāvar padarīt šādu reģistru publiski 
pieejamu.

(42) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir 
ievēroti šīs regulas noteikumi, pārzinim 
būtu jāglabā ieraksti par apstrādes 
darbībām, ko viņš veic savas atbildības 
ietvaros, un apstrādātājam būtu jāglabā 
ieraksti par tā atbildības jomā ietilpstošo 
apstrādes darbību kategorijām. Savienības 
iestādēm un struktūrām vajadzētu būt 
pienākumam sadarboties ar Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju un pēc 
pieprasījuma darīt pieejamus savus 
ierakstus, lai tie varētu kalpot minēto 
apstrādes darbību uzraudzības vajadzībām. 
Savienības iestādēm un struktūrām būtu 
jāver izveidot centrālu reģistru, kurā glabāt 
ierakstus par veiktajām apstrādes 
darbībām. Pārredzamības nolūkos tām būtu 
jāpadara šāds reģistrs publiski pieejams. 
Datu subjektiem vajadzētu būt iespējai ar 
pārziņa datu aizsardzības inspektora 
starpniecību iepazīties ar šo reģistru.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Ja ir iespējams, ka personas datu (46) Ja ir iespējams, ka personas datu 
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pārkāpums rada augstu risku fiziskās 
personas tiesībām un brīvībām, pārzinim 
bez liekas kavēšanās būtu jāpaziņo datu 
subjektam par personas datu pārkāpumu, 
lai viņš varētu veikt nepieciešamos 
piesardzības pasākumus. Paziņojumā būtu 
jāapraksta personas datu aizsardzības 
pārkāpuma raksturs, kā arī ieteikumi, kā 
attiecīgā fiziskā persona varētu mīkstināt 
iespējamās nelabvēlīgās sekas. Šāda 
paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik 
vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, 
ievērojot tās vai citas attiecīgas iestādes, 
piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, 
sniegtos norādījumus.

pārkāpums rada augstu risku fiziskās 
personas tiesībām un brīvībām, pārzinim 
bez liekas kavēšanās būtu jāpaziņo datu 
subjektam par personas datu pārkāpumu, 
lai viņš varētu veikt nepieciešamos 
piesardzības pasākumus. Paziņojumam 
vajadzētu būtu konfidenciālam un tajā
būtu jāapraksta personas datu aizsardzības 
pārkāpuma raksturs, kā arī ieteikumi, kā 
attiecīgā fiziskā persona varētu mīkstināt 
iespējamās nelabvēlīgās sekas. Šāda 
paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik 
vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, 
ievērojot tās vai citas attiecīgas iestādes, 
piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, 
sniegtos norādījumus.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Kad personas dati no Savienības 
iestādēm un struktūrām tiek nosūtīti 
pārziņiem, apstrādātājiem vai citiem 
saņēmējiem trešās valstīs vai 
starptautiskām organizācijām, aizsardzības 
līmenim, ko šī regula nodrošina fiziskām 
personām Savienībā, nebūtu jāsamazinās, 
tostarp gadījumos, kad personas dati no 
trešās valsts vai starptautiskās 
organizācijas tiek nosūtīti tālāk pārziņiem, 
apstrādātājiem tajā pašā vai citā trešā valstī 
vai starptautiskā organizācijā. Jebkurā 
gadījumā nosūtīt datus uz trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām var tikai 
tad, ja tiek pilnībā ievēroti šīs regulas 
noteikumi. Nosūtīšana varētu notikt tikai 
tad, ja, ņemot vērā pārējos šīs regulas 
noteikumus, pārzinis vai apstrādātājs 
ievēro šīs regulas noteikumus attiecībā uz 
personas datu nosūtīšanu trešām valstīm 
vai starptautiskām organizācijām.

(52) Kad personas dati no Savienības 
iestādēm un struktūrām tiek nosūtīti 
pārziņiem, apstrādātājiem vai citiem 
saņēmējiem trešās valstīs vai 
starptautiskām organizācijām, aizsardzības 
līmenis, ko šī regula nodrošina fiziskām 
personām Savienībā, būtu jāgarantē, 
tostarp gadījumos, kad personas dati no 
trešās valsts vai starptautiskās 
organizācijas tiek nosūtīti tālāk pārziņiem, 
apstrādātājiem tajā pašā vai citā trešā valstī 
vai starptautiskā organizācijā. Jebkurā 
gadījumā nosūtīt datus uz trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām var tikai 
tad, ja tiek pilnībā ievērota šī regula, 
Regula (ES) 2016/679 un pamattiesības 
un pamatbrīvības, kas nostiprinātas 
Hartā. Nosūtīšana varētu notikt tikai tad, 
ja, ņemot vērā pārējos šīs regulas 
noteikumus, pārzinis vai apstrādātājs 
ievēro šīs regulas noteikumus attiecībā uz 
personas datu nosūtīšanu trešām valstīm 
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vai starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Kamēr lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību nav pieņemts, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jāveic 
pasākumi, kas kompensētu datu 
aizsardzības trūkumus trešā valstī, 
paredzot atbilstošas garantijas datu 
subjektam. Šādas atbilstošas garantijas 
varētu nozīmēt, ka tiek izmantotas 
Komisijas pieņemtās standarta datu 
aizsardzības klauzulas, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja pieņemtās 
standarta datu aizsardzības klauzulas vai 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
apstiprinātas līguma klauzulas. Ja 
apstrādātājs nav Savienības iestāde vai 
struktūra, atbilstošās garantijas var būt 
saistoši uzņēmuma noteikumi, rīcības 
kodeksi un sertifikācijas mehānismi, kas 
izmantoti starptautiskai nosūtīšanai 
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679. 
Minētajām garantijām būtu jānodrošina, 
lai tiktu ievērotas datu aizsardzības 
prasības un datu subjektu tiesības 
atbilstīgi Savienībā veiktai apstrādei, 
tostarp īstenojamu datu subjekta tiesību 
un efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamība, ieskaitot iespēju saņemt 
efektīvu aizsardzību administratīvā kārtā 
vai tiesā un pieprasīt kompensāciju 
Savienībā un trešā valstī. Tiem jo īpaši 
būtu jāattiecas uz atbilstību vispārīgiem 
principiem, kuri saistīti ar personas datu 
apstrādi, un “integrētas datu 
aizsardzības” un “datu aizsardzības pēc 
noklusējuma” principiem. Savienības 
iestādes un struktūras var veikt datu 
nosūtīšanu uz trešo valstu publiskām 
iestādēm vai struktūrām vai 
starptautiskām organizācijām, kurām ir 

svītrots
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atbilstoši pienākumi vai funkcijas, tostarp 
pamatojoties uz noteikumiem, kuri 
iekļaujami administratīvos pasākumos, 
piemēram, saprašanās memorandā, datu 
subjektiem paredzot īstenojamas un 
efektīvas tiesības. Ja garantijas ir 
paredzētas administratīvos noteikumos, 
kas nav juridiski saistoši, būtu jāsaņem 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
atļauja.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula paredz noteikumus fizisku 
personu aizsardzībai attiecībā uz personas 
datu apstrādi Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās un 
noteikumus personas datu brīvai apritei to 
starpā vai ar saņēmējiem, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā un uz kuriem 
attiecas Regula (ES) 2016/67918 vai 
valstu tiesību akti, kas pieņemti saskaņā 
ar Direktīvu (ES) 2016/68019.

1. Šī regula paredz noteikumus fizisku 
personu aizsardzībai attiecībā uz personas 
datu apstrādi Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās, un 
noteikumus, kas attiecas uz personas datu 
brīvu apriti to starpā vai ar citiem 
saņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā.

_________________

18Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
(Teksts attiecas uz EEZ) (OV L 119, 
4.5.2016., 1.–88. lpp.).

19Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. 
aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi, ko 
veic kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ 
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Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI, OV 
L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula aizsargā fizisku personu 
pamattiesības un pamatbrīvības un jo īpaši 
to tiesības uz personas datu aizsardzību.

2. Šī regula aizsargā Hartā 
nostiprinātās fizisku personu pamattiesības 
un pamatbrīvības un jo īpaši to tiesības uz 
personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo regulu piemēro arī Savienības 
aģentūrām, kuru veiktās darbības ietilpst 
LESD V sadaļas 4. un 5. nodaļas 
piemērošanas jomā, tostarp gadījumos, 
kad minēto Savienības aģentūru 
dibināšanas aktos ir noteikts atsevišķs 
datu aizsardzības režīms, kas attiecas uz 
operatīvo personas datu apstrādi. Minēto 
Savienības aģentūru dibināšanas aktos 
ietverto noteikumu un šīs regulas 
noteikumu pretrunu gadījumā priekšroka 
ir šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ir precīzi un, ja vajadzīgs, 
atjaunināti; ir jāveic visi saprātīgi
pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi 
personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos 

d) ir precīzi un, ja vajadzīgs, 
atjaunināti; ir jāveic visi attiecīgie
pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi vai 
nepilnīgi personas dati, ņemot vērā 
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tie tika iegūti vai tiek turpmāk apstrādāti, 
bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti 
(“precizitāte”);

nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez 
kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti 
(“precizitāte”);

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosacījumi, kas piemērojami bērna 
piekrišanai attiecībā uz informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

Šis termins ir lietots arī VDAR 8. pantā, un šajā gadījumā tas būtu jālieto konsekventi.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja attiecībā uz informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiešu sniegšanu 
bērnam ir piemērojams 5. panta 1. punkta 
d) apakšpunkts, bērna personas datu 
apstrāde ir likumīga, ja bērns ir vismaz 13
gadus vecs. Ja bērns ir jaunāks par 13
gadiem, šāda apstrāde ir likumīga tikai tad 
un tādā apmērā, ja piekrišanu ir devusi vai 
apstiprinājusi persona, kurai ir vecāku 
atbildība par bērnu.

1. Ja attiecībā uz informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiešu sniegšanu 
bērnam ir piemērojams 5. panta 1. punkta 
d) apakšpunkts, bērna personas datu apstrāde 
ir likumīga, ja bērns ir vismaz 16 gadus vecs. 
Ja bērns ir jaunāks par 16 gadiem, šāda 
apstrāde ir likumīga tikai tad un tādā apmērā, 
ja piekrišanu ir devusi vai apstiprinājusi 
persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datu nosūtīšana saņēmējiem, kas Personas datu nosūtīšana saņēmējiem, kas 
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nav Savienības iestādes un struktūras un 
kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un 
kam piemēro Regulas (ES) 2016/679 vai 
Direktīvas (ES) 2016/680 prasības

nav Savienības iestādes un struktūras un 
kas veic uzņēmējdarbību Savienībā

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datus ir nepieciešams nosūtīt, tas ir 
samērīgi nosūtīšanas mērķiem un nav 
pamata pieņemt, ka varētu tikt ierobežotas 
datu subjekta tiesības, brīvības un 
likumīgās intereses.

b) datus ir noteikti nepieciešams 
nosūtīt, ņemot vērā saņēmēja mērķus, un 
nav nekāda pamata pieņemt, ka ar 
pieprasīto datu nosūtīšanu un to, ka ir 
pamatoti paredzams, ka saņēmējs šos 
personas datus turpmāk izmantos, varētu 
tikt ierobežotas datu subjekta tiesības, 
brīvības un likumīgās intereses.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datu apstrādi par sodāmību un 
pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem 
drošības pasākumiem, pamatojoties uz 5. 
panta 1. punktu, veic tikai tad, ja apstrādi 
atļauj Savienības tiesību akti, kas var 
ietvert iekšējus noteikumus, paredzot 
atbilstošas garantijas datu subjektu 
tiesībām un brīvībām.

Personas datu apstrādi par sodāmību un 
pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem 
drošības pasākumiem, pamatojoties uz 5. 
panta 1. punktu, veic tikai tad, ja apstrādi 
atļauj Savienības tiesību akti, paredzot 
atbilstošas garantijas datu subjektu 
tiesībām un brīvībām.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izrādās, ka šādas informācijas 
sniegšana nav iespējama vai tā prasītu 

b) izrādās, ka šādas informācijas 
sniegšana nav iespējama vai tā prasītu 
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nesamērīgi lielas pūles; jo īpaši attiecībā uz 
apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības 
interesēs, zinātniskās vai vēstures 
pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos 
vai ciktāl šā panta 1. punktā minētie 
pienākumi varētu neļaut vai būtiski traucēt 
sasniegt minētās apstrādes mērķus;

nesamērīgi lielas pūles; jo īpaši attiecībā uz 
apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības 
interesēs, zinātniskās vai vēstures 
pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos 
vai ciktāl šā panta 1. punktā minētie 
pienākumi varētu neļaut vai būtiski traucēt 
sasniegt minētās apstrādes mērķus. Šādos 
gadījumos pārzinis veic atbilstošus 
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta 
tiesības un brīvības, un leģitīmās 
intereses, tostarp darot informāciju 
publiski pieejamu;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesību akti, kas pieņemti uz 
Līgumu pamata, vai – gadījumos, kad 
runa ir par apstākļiem, kas saistīti ar 
Savienības iestāžu un struktūru darbību –
to iekšēji noteikumi, var ierobežot 14.–22. 
panta, 34. un 38. panta piemērošanu, kā arī 
4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi 
atbilst 14.–22. pantā paredzētajām tiesībām 
un pienākumiem, – ja ar šādu 
ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un 
pamatbrīvību būtība un tas demokrātiskā 
sabiedrībā ir nepieciešams un samērīgs, lai 
garantētu:

1. Tiesību akti, kas pieņemti uz 
Līgumu pamata, var ierobežot 14.–22. 
panta, 34. un 38. panta piemērošanu, kā arī 
4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi 
atbilst 14.–22. pantā paredzētajām tiesībām 
un pienākumiem, – ja ar šādu 
ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un 
pamatbrīvību būtība un tas demokrātiskā 
sabiedrībā ir nepieciešams un samērīgs, lai 
garantētu:

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot šīs regulas noteikumus ar VDAR pēc EDAU atzinuma 
saņemšanas.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Savienības iestāžu un struktūru, 
ieskaitot to elektronisko sakaru tīklus, 
iekšējo drošību;

d) Savienības iestāžu un struktūru, 
ieskaitot to IT un elektronisko sakaru 
tīklus, iekšējo drošību;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Jo īpaši – jebkurā tiesību aktā, kas 
minēts 1. punktā, ietver konkrētus 
noteikumus attiecīgā gadījumā vismaz 
par:

a) nolūkiem, kādos veic apstrādi, vai 
apstrādes kategorijām;

b) personas datu kategorijām;

c) ieviestā ierobežojuma darbības 
jomu;

d) garantijām, lai novērstu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai nelikumīgu 
piekļuvi vai nosūtīšanu;

e) pārziņa vai pārziņu kategoriju 
noteikšanu;

f) glabāšanas laikposmiem un 
piemērojamām garantijām, ņemot vērā 
apstrādes vai apstrādes kategoriju 
raksturu, darbības jomu un nolūkus;

g) riskiem attiecībā uz datu subjektu 
tiesībām un brīvībām; un

h) datu subjektu tiesībām saņemt 
informāciju par ierobežojumu, izņemot 
tad, ja tas var kaitēt ierobežojuma 
mērķim.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
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25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ierobežojumi nav noteikti ar 
tiesību aktu, kas pieņemts uz Līgumu 
pamata, vai iekšējiem noteikumiem 
saskaņā ar 1. punktu, Savienības iestādes 
un struktūras var ierobežot 14.–22. panta, 
34. un 38. panta piemērošanu, kā arī 4. 
panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi 
atbilst 14.–22. pantā paredzētajām 
tiesībām un pienākumiem, – ja ar šādu 
ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību 
un pamatbrīvību būtība attiecībā uz 
specifisku apstrādes darbību, un 
demokrātiskā sabiedrībā tas ir 
nepieciešams un samērīgs, lai aizsargātu 
vienu vai vairākus 1. punktā minētus 
mērķus. Ierobežojumu dara zināmu 
kompetentajam datu aizsardzības 
speciālistam.

svītrots

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja personas datus apstrādā 
zinātniskās vai vēstures pētniecības 
nolūkos vai statistikas nolūkos, Savienības 
tiesību aktos, kas var ietvert iekšējus 
noteikumus, var paredzēt atkāpes no 
tiesībām, kas minētas 17., 18., 20. un 23. 
pantā, ņemot vērā 13. pantā minētos 
nosacījumus un garantijas, ciktāl šādas 
tiesības var neļaut vai būtiski traucēt 
sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas 
atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku 
sasniegšanai.

3. Ja personas datus apstrādā 
zinātniskās vai vēstures pētniecības 
nolūkos vai statistikas nolūkos, Savienības 
tiesību aktos var paredzēt atkāpes no 
tiesībām, kas minētas 17., 18., 20. un 23. 
pantā, ņemot vērā 13. pantā minētos 
nosacījumus un garantijas, ciktāl šādas 
tiesības var neļaut vai būtiski traucēt 
sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas 
atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts



AD\1136074LV.docx 21/30 PE605.974v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja personas datus apstrādā 
arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, 
Savienības tiesību aktos, kas var ietvert 
iekšējus noteikumus, var paredzēt atkāpes 
no tiesībām, kas minētas 17., 18., 20., 21., 
22. un 23. pantā, ņemot vērā 13. pantā 
minētos nosacījumus un garantijas, ciktāl 
šādas tiesības var neļaut vai būtiski traucēt 
sasniegt konkrētos nolūkus, un šādas 
atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku 
sasniegšanai.

4. Ja personas datus apstrādā 
arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, 
Savienības tiesību aktos var paredzēt 
atkāpes no tiesībām, kas minētas 17., 18., 
20., 21., 22. un 23. pantā, ņemot vērā 13. 
pantā minētos nosacījumus un garantijas, 
ciktāl šādas tiesības var neļaut vai būtiski 
traucēt sasniegt konkrētos nolūkus, un 
šādas atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1., 3. un 4. punktā 
minētajiem iekšējiem noteikumiem ir 
jābūt pietiekami skaidriem un precīziem, 
un atbilstoši publicētiem.

svītrots

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja tiek piemērots ierobežojums 
saskaņā ar 1. vai 2. punktu, datu subjektu 
informē saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem par galvenajiem iemesliem, kas ir 
pamatā ierobežojuma piemērošanai, kā arī 
par viņa tiesībām iesniegt sūdzību Eiropas 
datu aizsardzības uzraudzītājam.

6. Ja tiek piemērots ierobežojums 
saskaņā ar 1. punktu, datu subjektu informē 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par 
galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā 
ierobežojuma piemērošanai, kā arī par viņa 
tiesībām iesniegt sūdzību Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītājam.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
25. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja tiek piemērots ierobežojums 
saskaņā ar 1. vai 2. punktu un to izmanto, 
lai liegtu piekļuvi datu subjektam, Eiropas 
datu aizsardzības uzraudzītājs, izmeklējot 
sūdzību, informē datu subjektu tikai par to, 
vai dati ir apstrādāti pareizi un, ja nav —
vai ir izdarīti vajadzīgie labojumi.

7. Ja tiek piemērots ierobežojums 
saskaņā ar 1. punktu un to izmanto, lai 
liegtu piekļuvi datu subjektam, Eiropas 
datu aizsardzības uzraudzītājs, izmeklējot 
sūdzību, informē datu subjektu tikai par to, 
vai dati ir apstrādāti pareizi un, ja nav —
vai ir izdarīti vajadzīgie labojumi.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
25. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šā panta 6. un 7. punktā un 46. 
panta 2. punktā minētās informācijas 
sniegšanu var atlikt, izlaist vai atteikt, ja 
tādējādi ierobežojums, kas uzlikts saskaņā 
ar 1. vai 2. punktu, vairs nebūtu iedarbīgs.

8. Šā panta 6. un 7. punktā un 46. 
panta 2. punktā minētās informācijas 
sniegšanu var atlikt, izlaist vai atteikt, ja 
tādējādi ierobežojums, kas uzlikts saskaņā 
ar 1. punktu, vairs nebūtu iedarbīgs.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Savienības iestādes un struktūras 
var pieņemt lēmumu uzglabāt informāciju 
par veiktajām apstrādes darbībām centrālā 
reģistrā. Šajā gadījumā tās var arī pieņemt 
lēmumu padarīt šo reģistru publiski 
pieejamu.

5. Savienības iestādes un struktūras 
uzglabā informāciju par veiktajām 
apstrādes darbībām centrālā reģistrā. 
Pārredzamības nolūkos tām būtu arī 
jāpadara šāds reģistrs publiski pieejams, 
lai attiecīgās personas varētu iepazīties ar 
to, neskarot citu attiecīgo personu 
tiesības.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
31. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Datu subjektiem ir iespēja ar 
5. pantā minētā pārziņa datu aizsardzības 
inspektora starpniecību iepazīties ar šo 
centrālo reģistru.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības iestādes un struktūras nodrošina 
elektroniskās saziņas konfidencialitāti, jo 
īpaši nodrošinot to elektronisko sakaru 
tīklu drošību.

Savienības iestādes un struktūras nodrošina 
elektroniskās saziņas konfidencialitāti
saskaņā ar Regulu (ES) 2017/XXXX.

Pamatojums

Tiesību akta priekšlikums par elektroniskās saziņas konfidencialitāti būs regula, kuras 
pamatā būs Komisijas priekšlikums COM(2017)0010, un tādēļ uz to būtu jāatsaucas.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots

Lietotāju saraksti

1. Lietotāju sarakstos iekļautos 
personas datus, kā arī piekļuvi šiem 
sarakstiem ierobežo tādā apmērā, cik tas 
nepieciešams attiecīgā saraksta 
konkrētajam mērķim.

2. Savienības iestādes un struktūras 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nepieļautu to, ka šajos sarakstos esošos 
personas datus izmanto tiešas tirgvedības 
nolūkiem neatkarīgi no tā, vai tie ir 
publiski pieejami vai nav.
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja šāds 1. punktā minēts akts ir 
īpaši svarīgs personas tiesību un brīvību 
aizsardzībai attiecībā uz personas datu 
apstrādi, Komisija var apspriesties arī ar 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju. Šādos 
gadījumos Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājs un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģija koordinē sadarbību ar mērķi izdot 
kopēju atzinumu.

2. Ja šāds 1. punktā minēts akts ir 
īpaši svarīgs personas tiesību un brīvību 
aizsardzībai attiecībā uz personas datu 
apstrādi, Komisija apspriežas arī ar 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju. Šādos 
gadījumos Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājs un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģija koordinē sadarbību ar mērķi izdot 
kopēju atzinumu.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Datu aizsardzības speciālists var 
būt Savienības iestādes vai struktūras
darbinieks, vai viņš var veikt uzdevumus, 
pamatojoties uz pakalpojumu līgumu.

4. Datu aizsardzības speciālists ir
Savienības iestādes, struktūras, biroja vai 
aģentūras  darbinieks.

Pamatojums

Datu aizsardzības inspektora pienākumu nodošana ārpakalpojumiem šķiet nepiemērota 
Savienības iestādei.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošina to, ka apstrāde negatīvi 
neietekmēs datu subjektu pamattiesības 
un pamatbrīvības.

Grozījums Nr. 43
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Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Personas datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju var 
veikt, ja Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 
2016/679 45. panta 3. punktu ir nolēmusi, 
ka trešā valsts, kāda minētās trešās valsts 
teritorija vai viens vai vairāki konkrēti tās 
sektori, vai attiecīgā starptautiskā 
organizācija nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni, un personas datus 
nosūta vienīgi ar mērķi ļaut pārzinim 
izpildīt viņa kompetencē esošus 
uzdevumus.

1. Personas datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju var 
veikt, ja Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 
2016/679 45. panta 3. punktu ir pieņēmusi 
īstenošanas aktu, kurā ir paredzēts, ka 
trešā valsts, kāda minētās trešās valsts 
teritorija vai viens vai vairāki konkrēti tās 
sektori, vai attiecīgā starptautiskā 
organizācija nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni, un personas datus 
nosūta vienīgi ar mērķi ļaut pārzinim 
izpildīt viņa kompetencē esošus 
uzdevumus. Īstenošanas aktā paredz 
periodiskas, vismaz reizi četros gados 
notiekošas pārskatīšanas mehānismu, 
kurā ņem vērā visas attiecīgās norises 
trešajā valstī vai starptautiskajā 
organizācijā. Īstenošanas aktā arī norāda 
tā ģeogrāfisko un nozaru piemērošanas 
jomu, kā arī norāda uzraudzības iestādi. 
Piemēro Regulas (ES) Nr. 2016/679 V 
nodaļu.

Pamatojums

Noteikumiem par personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm vai trešo valstu iestādēm ir 
jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, lai neradītu 
nepilnības vai juridiskas pretrunas. Jo īpaši būtu jāuzsver pārbaudes mehānisms.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savstarpēji vienojoties, Eiropas 
Parlaments un Padome ieceļ Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju uz pieciem 
gadiem, pamatojoties uz sarakstu, ko 
Komisija sagatavo, izsludinot atklātu 
pretendentu konkursu. Pretendentu atlases 
konkursā ir jānodrošina, ka visi interesenti 

1. Savstarpēji vienojoties, Eiropas 
Parlaments un Padome ieceļ Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju uz pieciem 
gadiem, pamatojoties uz sarakstu, ko 
kopīgi sagatavo Eiropas Parlaments, 
Padome un Komisija, izsludinot atklātu 
pretendentu konkursu. Pretendentu atlases 
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visā Savienība var iesniegt pieteikumus. 
Komisijas sastādītais kandidātu saraksts ir 
publisks. Pamatojoties uz Komisijas 
sagatavoto sarakstu, Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var pieņemt lēmumu 
organizēt uzklausīšanu, lai tā varētu 
noteikt, kuram pretendentam tā dod 
priekšroku.

konkursā ir jānodrošina, ka visi interesenti 
visā Savienība var iesniegt pieteikumus. 
Kandidātu saraksts ir publisks un tajā ir 
vismaz pieci kandidāti. Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var pieņemt lēmumu 
organizēt kandidātu uzklausīšanu, lai tā 
varētu noteikt, kuram pretendentam tā dod 
priekšroku.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sarakstā, kuru sagatavo Komisija 
un no kura tiks izvēlēts Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, ir jāiekļauj 
personas, par kuru neatkarību nav ne 
mazāko šaubu un kurām ir atzīta pieredze 
un prasmes, kas nepieciešamas Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumu 
pildīšanai, piemēram, viņas strādā vai ir 
strādājušas uzraudzības iestādēs, kas 
izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 
2016/679 41. pantu.

2. Sarakstā, kuru kopīgi sagatavo
Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 
un no kura tiks izvēlēts Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, ir jāiekļauj 
personas, par kuru neatkarību nav ne 
mazāko šaubu un kurām ir atzītas speciālas 
zināšanas datu aizsardzības jomā, kā arī
pieredze un prasmes, kas nepieciešamas 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
pienākumu pildīšanai, piemēram, viņas 
strādā vai ir strādājušas uzraudzības 
iestādēs, kas izveidotas saskaņā ar Regulas 
(ES) 2016/679 41. pantu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
63. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gadījumos, kad datu subjekts ir 
bērns, dalībvalstis nodrošina īpašus 
aizsardzības pasākumus, sevišķi attiecībā 
uz juridisko palīdzību.

Pamatojums

Bērni ir neaizsargātāki nekā pieaugušie, un dalībvalstīs būtu jāparedz īpašas drošības 
klauzulas, jo īpaši attiecībā uz juridisko palīdzību, lai garantētu bērnu tiesības.
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
IXa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IXa NODAĻA

70.a pants

Pārskatīšanas klauzula

1. Ne vēlāk kā 2021. gada 1. jūnijā 
un pēc tam ik pēc pieciem gadiem 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, ja 
vajadzīgs, kopā ar attiecīgiem tiesību aktu 
priekšlikumiem.

2. Ex-post novērtējumā saskaņā ar 1. 
punktu pievērš īpašu uzmanību šīs 
regulas darbības jomai atbilstībai un 
konsekvencei ar citiem tiesību aktiem datu 
aizsardzības jomā, kā arī jo īpaši izvērtē 
šīs regulas V nodaļas īstenošanu.

3. Ne vēlāk kā 2021. gada 1. jūnijā 
un pēc tam ik pēc pieciem gadiem 
Komisija ziņo Eiropas Parlamentam par 
šīs regulas VIII nodaļas piemērošanu un 
piemērotajiem sodiem un sankcijām.

Pamatojums

Ņemot vērā tiesību aktu labāku izstrādi un jo īpaši efektīvu ex-post izvērtējumu izmantošanu, 
lai aptvertu visu likumdošanas ciklu, ir īpaši nozīmīgi, lai transponētu, īstenotu un piemērotu 
ES tiesību aktus un, vispārīgāk runājot, uzraudzītu to ietekmi, darbību un efektivitāti. Šim 
mērķim kalpo visaptveroša pārskatīšanas klauzula, atbilstoša novērtējuma par šīs regulas 
piemērošanu, tās darbības jomu un paredzēto atkāpi no pilnvarām pieprasīšana, kā arī 
samērīgu ziņošanas pienākumu ieviešana.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
72.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

72.a pants
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Savienības tiesību aktu pārskatīšana

Komisija līdz 2021. gada 25. maijam 
pārskata citus uz Līgumu pamata 
pieņemtus tiesību aktus, ar kuriem 
reglamentē personas datu apstrādi, jo 
īpaši tādu, ko veic saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 3. daļas 
V sadaļas 4. un 5. nodaļu izveidotas 
aģentūras, lai izvērtētu nepieciešamību tos 
pielāgot šai regulai, un, ja nepieciešams, 
iesniegtu vajadzīgos priekšlikumus minēto 
aktu grozīšanai, lai nodrošinātu 
konsekventu pieeju to personas datu 
aizsardzībai, uz kuriem attiecas šīs 
regulas darbības joma.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības 
iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite

Atsauces COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
3.4.2017

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
3.4.2017

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Angel Dzhambazki
28.2.2017

Izskatīšana komitejā 13.7.2017 7.9.2017

Pieņemšanas datums 2.10.2017

Galīgais balsojums +:
–:
0:

17
0
4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-
Marie Cavada, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles 
Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel 
Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz 
Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Isabella Adinolfi, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Arne Lietz
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA
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