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Pakeitimas 11
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) darbuotojų asmens duomenys, visų 
pirma neskelbtini duomenys, pvz., 
politinės pažiūros, priklausomybė 
profesinėms sąjungoms ir atitinkama 
veikla, turi būti saugomi pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8, 
12 ir 28 straipsnius ir Europos žmogaus 
teisių konvencijos 8 ir 11 straipsnius ir 
jokiu būdu negali būti naudojami siekiant 
įtraukti darbuotojus į vadinamuosius 
juoduosius sąrašus, kurie gali būti 
perduodami kitoms įmonėms siekiant 
diskriminuoti tam tikrus darbuotojus;

Or. de

Pakeitimas 12
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, 
kai duomenų subjektas yra priklausomas 
nuo duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios 

Išbraukta.
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institucija, remdamasi savo viešaisiais 
įgaliojimais, gali nustatyti pareigą ir 
sutikimas negali būti laikomas 
savanorišku, atsižvelgiant į duomenų 
subjekto interesus;

Or. en

Pagrindimas

Vietoje siūlomos nuostatos teisės aktais dėl duomenų apsaugos turėtų būti užtikrinama, kad 
duomenų subjektas galėtų savanoriškai nuspręsti sutikti ar nesutikti su tuo, kad būtų tvarkomi 
jo duomenys. Be to, turėtų būti įmanoma sutikti su tuo, kad būtų tvarkomi duomenys darbo 
santykių atveju, kai duomenų tvarkymas darbuotojui yra mažai svarbus.

Pakeitimas 13
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Darbo 
santykių atveju duomenų tvarkymas, jei 
jis turi darbuotojui naudingų, daugiausia 
teisinių ar ekonominių pasekmių, yra 
išimtis. Kai duomenų valdytojas yra 
valdžios institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Or. de
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Pakeitimas 14
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Darbo 
santykių atveju duomenų tvarkymas, jei 
jis turi darbuotojui naudingų, daugiausia 
teisinių ar ekonominių pasekmių, yra 
išimtis. Kai duomenų valdytojas yra 
valdžios institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Or. de

Pakeitimas 15
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
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duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys, 
nebent duomenų tvarkymas turi duomenų 
subjektui naudingų teisinių ir ekonominių 
pasekmių. Kai duomenų valdytojas yra 
valdžios institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Or. de

Pakeitimas 16
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Todėl 
sutikimas neturėtų būti laikomas asmens 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu 
darbo santykių atveju. Kai duomenų 
valdytojas yra valdžios institucija, 
disbalansas atsirastų tik atliekant tokias 
specialias tvarkymo operacijas, kurių 
atveju valdžios institucija, remdamasi savo 
viešaisiais įgaliojimais, gali nustatyti 
pareigą ir sutikimas negali būti laikomas 
savanorišku, atsižvelgiant į duomenų 
subjekto interesus;
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Or. en

Pakeitimas 17
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos 
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

(75) kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai privati įmonė tvarko 
daugiau kaip 20 asmenų asmens
duomenis, arba jos pagrindinė veikla, 
nepaisant įmonės dydžio, apima duomenų 
tvarkymo operacijas, kurias reikia 
reguliariai ir sistemingai stebėti, prižiūrėti, 
kaip įmonė laikosi šio reglamento, 
duomenų valdytojui ar tvarkytojui turėtų 
padėti dar vienas asmuo. Tokie duomenų 
apsaugos pareigūnai, nepriklausomai nuo 
to, ar jie yra duomenų valdytojo 
darbuotojai, savo pareigas ir užduotis 
turėtų atlikti visiškai nepriklausomai. 
Siekiant užtikrinti šį nepriklausomumą, 
duomenų apsaugos pareigūnams, 
vykdantiems savo pareigas, turėtų būti 
taikoma ypatinga apsauga nuo atleidimo 
iš darbo ir diskriminacijos ir jie turėtų 
būti skiriami tik gavus įmonės darbuotojų 
atstovų pritarimą. Be to, šie duomenų 
apsaugos pareigūnai turėtų turėti 
galimybę reguliariai kelti su savo veikla 
susijusią kvalifikaciją, o atitinkamas 
išlaidas turėtų padengti duomenų 
valdytojas ir (arba) tvarkytojas;

Or. de

Pakeitimas 18
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos 
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

(75) kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos 
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai. Duomenis tvarko 
juridinis asmuo, per metus tvarkoma 
daugiau kaip 250 duomenų subjektų 
duomenų;

Or. de

Pakeitimas 19
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
123 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(123) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje tvarkyti 
asmens sveikatos duomenis gali prireikti ir 
be duomenų subjekto sutikimo. Todėl 
sąvoka „visuomenės sveikata“ turėtų būti 
aiškinama taip, kai ji apibrėžta 2008 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1338/2008 
dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės 
sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe, ir 
apimti visus elementus, susijusius su 
sveikata, kaip antai sveikatos būklė, 
įskaitant sergamumą ir neįgalumą, 
veiksniai, darantys poveikį šiai sveikatos 
būklei, sveikatos priežiūros poreikiai, 

(123) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje tvarkyti 
asmens sveikatos duomenis gali prireikti ir 
be duomenų subjekto sutikimo. Todėl 
sąvoka „visuomenės sveikata“ turėtų būti 
aiškinama taip, kai ji apibrėžta 2008 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1338/2008 
dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės 
sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe, ir 
apimti visus elementus, susijusius su 
sveikata, kaip antai sveikatos būklė, 
įskaitant sergamumą ir neįgalumą, 
veiksniai, darantys poveikį šiai sveikatos 
būklei, sveikatos priežiūros poreikiai, 
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sveikatos priežiūrai skirti ištekliai, 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir jų 
visuotinis prieinamumas, sveikatos 
priežiūros išlaidos ir jos finansavimas, taip 
pat mirtingumo priežastys. Su sveikata 
susijusių asmens duomenų tvarkymas dėl 
viešojo intereso neturėtų lemti, kad asmens 
duomenis kitais tikslais tvarkytų tretieji 
asmenys, kaip antai darbdaviai, draudimo 
bendrovės ir bankai;

sveikatos priežiūrai skirti ištekliai, 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir jų 
visuotinis prieinamumas, sveikatos 
priežiūros išlaidos ir jos finansavimas, taip 
pat mirtingumo priežastys. Su sveikata 
susijusių asmens duomenų tvarkymas dėl 
viešojo intereso neturėtų lemti, kad asmens 
duomenis kitais tikslais tvarkytų tretieji 
asmenys, kaip antai darbdaviai, draudimo 
bendrovės ir bankai, išskyrus atvejus, kai 
jie dalyvauja organizuojant ir tvarkant 
socialinio draudimo sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse organizuojant ir tvarkant socialinio draudimo sistemą 
dalyvauja trečiosios šalys. Todėl būtina, kad jos galėtų tvarkyti asmens duomenis kitais nei 
visuomenės sveikatos tikslais.

Pakeitimas 20
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės, 
neperžengdamos šio reglamento ribų,
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose
būtų įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės;

(124) siekiant reglamentuoti darbuotojų 
asmens duomenų tvarkymą su darbo 
santykiais susijusiais tikslais, valstybės 
narės turėtų galėti priimti teisės nuostatas, 
kuriose būtų įtvirtintos specialios asmens 
duomenų tvarkymo užimtumo sektoriuje 
taisyklės. Šio reglamento reikalavimai 
neturėtų būti taikomi asmens duomenų 
tvarkymui su darbo santykiais susijusiais 
tikslais. Todėl priimdamos teisės 
nuostatas, kuriose būtų įtvirtintos 
specialios asmens duomenų tvarkymo 
užimtumo sektoriuje taisyklės, valstybės 
narės gali priimti teisės nuostatas, kuriose 
turėtų būti nustatytos išimtys ir nukrypti 
leidžiančios nuostatos. Taip pat valstybės 
narės turėtų galėti nustatyti, kad 
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82 straipsnio 1 dalyje nurodyti klausimai 
taip pat galėtų būti nustatomi 
kolektyvinėmis sutartimis, dėl kurių 
nacionalinių lygiu susitartų ir jas priimtų 
socialiniai partneriai;

Or. en

Pakeitimas 21
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės, 
neperžengdamos šio reglamento ribų, 
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose 
būtų įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės;

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės, 
neperžengdamos šio reglamento ribų ir 
užtikrindamos šiuo reglamentu nustatytą 
apsaugos lygį, turėtų galėti priimti 
įstatymus, kuriuose būtų įtvirtintos 
specialios asmens duomenų tvarkymo 
užimtumo sektoriuje taisyklės. Jeigu 
atitinkamoje valstybėje narėje esama 
teisinio pagrindo, pagal kurį darbo 
santykių klausimai reglamentuojami 
darbuotojų atstovų ir įmonės vadovybės 
arba įmonių grupę valdančiosios įmonės 
susitarimu (kolektyvine sutartimi), 
tvarkyti asmens duomenis su darbo 
santykiais susijusiais tikslais turėtų būti 
galima ir pagal tokį susitarimą. Tai 
taikoma ir susitarimams pagal 2009 m. 
gegužės 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/38/EB dėl 
Europos darbų tarybos steigimo arba 
Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir 
Bendrijos mastu veikiančių įmonių 
grupių darbuotojų informavimo bei 
konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo. 
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Esminės nuostatos dėl darbuotojų 
asmeninių neturtinių teisių neliečiamos;

Or. de

Pakeitimas 22
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės,
neperžengdamos šio reglamento ribų, 
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose 
būtų įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės;

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės,
užtikrindamos, kad būtų laikomasi šiuo 
reglamentu nustatytų standartų, turėtų 
galėti priimti įstatymus, kuriuose būtų 
įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės. 
Jeigu atitinkamoje valstybėje narėje 
esama teisinio pagrindo, pagal kurį darbo 
santykių klausimai reglamentuojami 
darbuotojų atstovų ir įmonės vadovybės 
arba įmonių grupę valdančios įmonės 
susitarimu (kolektyvine sutartimi) arba 
remiantis 2009 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos 
steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių grupių darbuotojų informavimo 
bei konsultavimosi su jais tvarkos 
nustatymo1, tvarkyti asmens duomenis su 
darbo santykiais susijusiais tikslais 
galima ir pagal tokį susitarimą;

__________________
1 OL L 122, 2009 5 16, p. 28.

Or. de
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Pakeitimas 23
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės, 
neperžengdamos šio reglamento ribų, 
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose 
būtų įtvirtintos specialios asmens 
duomenų tvarkymo užimtumo sektoriuje 
taisyklės;

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Valstybės 
narės turėtų galėti įstatymais arba 
darbdavių ir darbuotojų atstovų 
kolektyvinėmis sutartimis pagal asmens 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais nacionalinę praktiką
reglamentuoti darbuotojų asmens duomenų 
tvarkymą su darbo santykiais susijusiais 
tikslais. Tokiomis kolektyvinėmis 
sutartimis taip pat galima reguliuoti
asmens duomenų tvarkymą ir jos gali būti 
pagrindinė sutarčių šalių teisinė 
priemonė. Reglamente neturėtų būti 
nustatyti kolektyvinių sutarčių 
apribojimai. Jei atitinkamoje valstybėje 
narėje yra darbo santykių reguliavimo 
darbuotojų atstovų ir įmonės ar įmonių 
grupę kontroliuojančios įmonės 
vadovybės sutartimi arba pagal 2009 m. 
gegužės 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/38/EB dėl 
Europos darbo tarybos steigimo arba 
Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir 
Bendrijos mastu veikiančių įmonių 
grupių darbuotojų informavimo bei 
konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo 
teisinis pagrindas, taip pat turėtų būti 
galima darbuotojų asmens duomenų 
tvarkymą su darbo santykiais susijusiais 
tikslais reglamentuoti tokia sutartimi;

Or. en
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Pagrindimas

Tekste turėtų būti aiškiai nustatyta, kad asmens duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais taip pat galima reglamentuoti darbdavių ar darbuotojų atstovų 
kolektyvinėmis sutartimis ir kad jos gali būti gali būti pagrindinė tokių sutarčių šalių teisinė 
reguliavimo priemonė.

Pakeitimas 24
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės,
neperžengdamos šio reglamento ribų, 
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose 
būtų įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės;

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės,
remdamosi šiuo reglamentu nustatytais 
būtiniausiais standartais, turėtų galėti 
priimti įstatymus, kuriuose būtų įtvirtintos 
specialios asmens duomenų tvarkymo 
užimtumo sektoriuje taisyklės. Duomenų 
tvarkymas su darbo santykiais susijusiais 
tikslais gali būti reglamentuojamas 
kolektyvinėmis sutartimis, jei užtikrinama, 
kad darbuotojams taikomas apsaugos 
lygis nebus mažesnis nei nustatytas pagal 
šį reglamentą;

Or. de

Pakeitimas 25
Nadja Hirsch

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

(124a) siekiant paisyti tiesiogiai su darbo 
santykiais susijusių įmonės interesų, 
darbuotojų duomenis leidžiama perduoti 
ir tvarkyti ir įmonių grupių viduje. Tai 
neturi prieštarauti duomenų subjekto 
interesams, kuriuos reikia apsaugoti. 
Darbuotojų duomenys – tai visų rūšių 
duomenų subjekto asmens duomenys, 
tiesiogiai susiję su darbo santykiais. Pagal 
šio reglamento 82 straipsnio 4 dalies 
nuostatas atsižvelgiama į paplitusią 
praktiką tvarkyti darbuotojų duomenis 
įmonių grupėse;

Or. de

Pakeitimas 26
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai ne Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų duomenis 
tvarko Sąjungoje įsisteigęs duomenų 
valdytojas ar duomenų tvarkytojas, 
vykdant ekonominę veiklą trečiojoje (-
iosiose) šalyje (-yse).

Or. en

Pakeitimas 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai ne Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų duomenis 
tvarko Sąjungoje įsisteigęs duomenų 
valdytojas ar duomenų tvarkytojas, 
vykdant ekonominę veiklą trečiojoje (-
iosiose) šalyje (-yse).

Or. en

Pakeitimas 28
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo ar trečiosios šalies ar 
šalių, kurioms atskleisti duomenys,
interesų, išskyrus, kai duomenų subjekto 
interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, 
kuriems turi būti taikoma asmens duomenų 
apsauga, už juos viršesni, ypač kai 
duomenų subjektas yra vaikas. Tai 
netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad derybų dėl kolektyvinių sutarčių sistema tinkamai veiktų, profesinės sąjungos 
turi turėti galimybę stebėti, kaip laikomasi kolektyvinių sutarčių. Šiuo metu tai atliekama 
laikantis Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnio f punkto. 7 straipsnio f punkte pripažįstamas 
teisėtas trečiosios šalies interesas tvarkyti asmens duomenis. Darbdavys dažniausiai laikomas 
duomenų valdytoju, o profesinė sąjunga – trečiąja šalimi.
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Pakeitimas 29
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkymas tiesiogiai būtinas 
darbuotojo darbo santykiams ir duomenys 
yra susiję su santykių šalių teisių ir 
prievolių valdymu arba darbuotojui 
duomenų valdytojo teikiama nauda arba 
yra reikalingas dėl atitinkamo darbo 
ypatingo pobūdžio.

Or. en

Pagrindimas

Darbdavys turėtų tvarkyti darbuotojo asmeninius duomenis kai tvarkymas tiesiogiai būtinas 
darbuotojo darbo santykiams Šis tvarkymo poreikis gali kilti dėl valdžios institucijų, klientų, 
darbo aplinkos ar personalo valdymo. Tvarkymas turi būti reikalingas darbuotojo darbo 
santykiams ir duomenys yra susiję su šalių teisių ir prievolių valdymu arba darbuotojui 
duomenų valdytojo teikiama nauda arba yra reikalingas dėl darbo ypatingo pobūdžio.

Pakeitimas 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenys negali būti panaudoti prieš 
duomenų subjektus nagrinėjant 
drausminę bylą arba siekiant įtraukti juos 
į „juodąjį sąrašą“, tikrinti lojalumą ar 
užkirsti kelią tolesnei jų galimybei 
įsidarbinti ateityje.

Or. en
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Pakeitimas 31
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
e punktuose nurodytų teisinių pagrindų. 
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–fa
punktuose nurodytų teisinių pagrindų. Tai 
ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo tik 1 dalies a–e punktais apriboti teisinį pagrindą dėl tolesnio tvarkymo. Jei 
tolesnis duomenų tvarkymas neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens duomenys, duomenų 
tvarkymas turi būti grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–fi punktuose nurodytų teisinių 
pagrindų.

Pakeitimas 32
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nuostatos dėl duomenų tvarkymo teisėtumo yra duomenų apsaugos taisyklių pagrindinės 
nuostatos. Kadangi deleguotieji aktai gali būti taikomi tik neesminėms reglamento 
nuostatoms, 5 dalis turi būti išbraukta.

Pakeitimas 33
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, ir duomenų tvarkymo 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytais kitais 
tikslais teisėtumui.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad jei duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą, valdytojas turės 
galimybę tolesnį duomenų tvarkymą paremti alternatyvia tvarkymo priežastimi, jei 
patenkinamos atitinkamos nuostatos.

Pakeitimas 34
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Uždrausti duomenų tvarkymą pagrįsti sutikimu, kai yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas, yra per didelis supaprastinimas. Ši nuostata taip pat daro 
neigiamą poveikį duomenų subjekto pasirinkimo laisvei ir galimybei spręsti dėl jo asmeninių 
duomenų tvarkymo. Vietoje siūlomos nuostatos teisės aktais dėl duomenų apsaugos turėtų 
būti užtikrinama, kad duomenų subjektas galėtų savanoriškai nuspręsti sutikti ar nesutikti su 
tuo, kad būtų tvarkomi jo duomenys.

Pakeitimas 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas. Tai 
neturėtų daryti poveikio darbdavio teisei 
tvarkyti duomenis remiantis darbuotojo 
sutikimu ir valdžios institucijų teisei 
tvarkyti duomenis remiantis piliečio 
sutikimu.

Or. en

Pakeitimas 36
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas. Negali būti 
didelio disbalanso, kai duomenų 
tvarkymas yra aiškiai skirtas siekti 
teisiškai ar finansiškai duomenų subjektui 
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naudingų pasekmių, visų pirma darbo 
santykių ar apsaugos nuo rizikos atvejais.

Or. en

Pakeitimas 37
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 4 dalis netaikoma, jeigu pagal 82 
straipsnį duomenys tvarkomi su darbo 
santykiais susijusiais tikslais ir 
atitinkamos teisinės ar ekonominės 
pasekmės naudingos darbuotojui.

Or. de

Pakeitimas 38
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Darbuotojas gali sutikti su tuo, kad 
būtų tvarkomi duomenys, kai duomenų 
tvarkymas darbuotojui yra mažai svarbus.

Or. en

Pagrindimas

Darbdavys gali tvarkyti tokius darbuotojo asmeninius duomenis, kurie tiesiogiai būtini 
darbuotojo darbo santykiams. Darbuotojo sutikimas paprastai negali būti tvarkymo 
pagrindas. Tačiau gali būtų darbuotojai mažai svarbių duomenų ir situacijų, kai tvarkymas 
yra naudingas darbuotojui. Todėl pritarimas galėtų būti tvarkymo pagrindas, tačiau tik 
tuomet, kai duomenų tvarkymas darbuotojui yra mažai svarbus.
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Pakeitimas 39
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms ir 
dalyvavimą jų veikloje, taip pat genetinius 
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą, arba teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones. Tai apima, 
visų pirma, apsaugos priemones, kuriomis 
siekiama uždrausti darbuotojus įtraukti į 
„juodąjį sąrašą“, pavyzdžiui, dėl jų veiklos 
profesinėse sąjungose arba darbuotojų 
atstovų sveikatos ir saugos klausimais 
pareigų;

Or. en

Pakeitimas 40
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms ir 
dalyvavimą jų veikloje, taip pat genetinius 
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą, arba teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones.

Or. en
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Pakeitimas 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, be 
1 dalyje nurodytos informacijos, duomenų 
subjektui praneša ir asmens duomenų 
šaltinį.

3. Kai asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, be 
1 dalyje nurodytos informacijos, duomenų 
subjektui praneša ir asmens duomenų 
šaltinį. Tai apima duomenis, kurie gauti iš 
trečiosios šalies neteisėtai ir perduoti 
duomenų valdytojui.

Or. en

Pakeitimas 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto ir pateikti tokią informaciją 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Atsižvelgiant į šiame reglamente 
nustatytus duomenų tvarkymo 
reikalavimus, visų pirma dėl pritaikytosios 
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privatumo apsaugos, šio straipsnio 4 ir 6 
dalių nuostatomis nekeičiama valdžios 
institucijų teisė saugoti konkrečios bylos 
istorijos rašytinių įrodymų duomenis.

Or. en

Pakeitimas 44
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priežiūros institucijos išankstinio
leidimo arba išankstinio konsultavimosi su 
ja reikalavimų laikymasis pagal 
34 straipsnio 1 ir 2 dalis;

d) priežiūros institucijos išankstinio
pranešimo arba išankstinio konsultavimosi 
su ja reikalavimų laikymasis pagal 
34 straipsnio 1 ir 2 dalis;

Or. en

Pagrindimas

Procedūros, kurias reikia atlikti prieš suteikiant leidimą yra duomenų valdytojui yra brangios 
ir užima daug laiko, o jų pridėtinė vertė palyginti su išankstinių pranešimų sistema yra 
abejotina duomenų apsaugos aspektu. Išankstiniai pranešimai, kurie priežiūros institucijai 
suteiktų galimybę reaguoti ir imtis veiksmų, yra pakankami, taip pat jais sukuriama 
naudotojai patogi duomenų apsaugos procedūra.

Pakeitimas 45
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 1 ir 
2 dalyse nurodytų priemonių 
veiksmingumas būtų tikrinamas. Šį 
patikrinimą atlieka nepriklausomi vidaus 
ar išorės auditoriai, jei toks patikrinimas 

3. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 1 ir 
2 dalyse nurodytų priemonių 
veiksmingumas būtų tikrinamas.
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yra proporcingas.

Or. en

Pagrindimas

Labai sunku nustatyti, kada patenkinamas proporcingumo reikalavimas ir dėl šio reikalavimo 
gali įvykti taip, kad duomenų valdytojams dėl skirtingo interpretavimo galėtų būti taikomos 
nevienodos sąlygos. Veiksmingai duomenų apsaugai pakaktų to, kad duomenų valdytojas 
įdiegtų mechanizmus kuriais būtų tikrinamas priemonių, kurių imtasi, veiksmingumas – tai 
nurodyta pirmajame sakinyje.

Pakeitimas 46
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
tinkamų priemonių kriterijus ir 
reikalavimus, kurie nenurodyti 2 dalyje, 
3 dalyje nurodytų patikrinimo ir audito 
mechanizmų sąlygas ir 3 dalyje nurodyto 
proporcingumo kriterijaus nuostatas, ir 
svarstyti labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtas specialias 
priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju deleguotosios galios nereikalingos.

Pakeitimas 47
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti 1 ir 2 dalyse 
nustatytų reikalavimų techninius 
standartus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju deleguotosios galios nereikalingos.

Pakeitimas 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) viešosioms institucijoms, kai tvarkomi 
kiti nei slapti asmens duomenys pagal 
9 straipsnio 1 dalį;

Or. en

Pakeitimas 49
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai
asmens duomenų tvarkymas tėra 
pagalbinė pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai, kuri tvarko
mažiau nei 20 asmenų asmens duomenis.

Or. de
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Pakeitimas 50
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai, kuriai asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Apribojimu 250-čia darbuotojų darbdaviams taikomos nevienodos sąlygos, juo 
diskriminuojamos didesnės įmonės ir jis yra visiškai nereikalingas siekiant nustatyto tikslo. 
Darbuotojų skaičius yra nesusijęs su asmens duomenų, kuriuos saugo organizacija, kiekiu ar 
tipu. Smulki organizacija, turinti tik keletą darbuotojų, gali kontroliuoti didžiulį deleguotų 
asmens duomenų kiekį ir atvirkščiai. Be to, ši riba nėra visapusiškai lengvai interpretuojama.

Pakeitimas 51
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai, kuriai asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pakeitimas 52
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 skyriaus 3 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DUOMENŲ APSAUGOS VERTINIMAS 
IR IŠANSKTINIS LEIDIMAS

DUOMENŲ APSAUGOS VERTINIMAS 
IR IŠANSKTINIS PRANEŠIMAS

Or. en

Pakeitimas 53
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos teisės 
aktais, 1–4 dalys netaikomos, išskyrus 
atvejus, kai valstybės narės mano, kad 
prieš pradedant duomenų tvarkymo veiklą 
būtina atlikti tokį vertinimą.

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos arba 
nacionaliniais teisės aktais, 1–4 dalys 
netaikomos, išskyrus atvejus, kai valstybės 
narės mano, kad prieš pradedant duomenų 
tvarkymo veiklą būtina atlikti tokį 
vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Viešosios institucijos ar įstaigos neskirsto užduočių, paremtų Sąjungos ar kitokiais teisės 
aktais. Didžioji valdžios institucijų vykdomo duomenų tvarkymo dalis atliekama 
vadovaujantis teisės aktuose nurodytais įpareigojimais. Pavyzdžiui, vietos valdžios 
institucijos požiūriu būtų sunku atskirti duomenų tvarkymą, paremtą Sąjungos teisės aktais, 
nuo vien tik nacionaliniais teisės aktais paremto duomenų tvarkymo. Kai kuriais atvejais 
duomenys gali būti tvarkomi pagal ir Sąjungos, ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Pakeitimas 54
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų tvarkymo operacijų, 
kurias atliekant gali kilti konkreti rizika, 
kriterijus ir sąlygas, taip pat 3 dalyje 
nurodyto vertinimo reikalavimus, 
įskaitant išplėtimo, patikrinimo ir audito 
sąlygas. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju galių delegavimas nereikalingas.

Pakeitimas 55
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 
ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 56
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinis leidimas ir išankstinis 
konsultavimasis

Išankstinis pranešimas ir išankstinis 
konsultavimasis

Or. en

Pakeitimas 57
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas arba atitinkamais 
atvejais duomenų tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti asmens duomenis, iš
priežiūros institucijos gauna leidimą ir 
taip užtikrina, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų subjektams 
kylanti rizika, jeigu duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, norėdamas 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai, priima 
sutarties sąlygas, kaip nurodyta 42 
straipsnio 2 dalies d punkte, arba nenustato 
tinkamų apsaugos priemonių teisiškai 
privalomu dokumentu, kaip nurodyta 42 
straipsnio 5 dalyje.

1. Duomenų valdytojas arba atitinkamais 
atvejais duomenų tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti asmens duomenis apie 
tai praneša priežiūros institucijai ir taip 
užtikrina, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų subjektams 
kylanti rizika, jeigu duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, norėdamas 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai, priima 
sutarties sąlygas, kaip nurodyta 42 
straipsnio 2 dalies d punkte, arba nenustato 
tinkamų apsaugos priemonių teisiškai 
privalomu dokumentu, kaip nurodyta 42 
straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Procedūros, kurias reikia atlikti prieš suteikiant leidimą yra duomenų valdytojui yra brangios 
ir užima daug laiko, o jų pridėtinė vertė palyginti su išankstinių pranešimų sistema yra 
abejotina duomenų apsaugos aspektu. Išankstiniai pranešimai, kurie priežiūros institucijai 
suteiktų galimybę reaguoti ir imtis veiksmų, yra pakankami, taip pat jais sukuriama 
naudotojai patogi duomenų apsaugos procedūra.
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Pakeitimas 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas paskiria duomenų apsaugos 
pareigūną, kai:

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, gavę įmonės darbuotojų 
atstovų pritarimą, paskiria duomenų 
apsaugos pareigūną, kai:

Or. de

Pakeitimas 59
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenis tvarko valdžios institucija ar 
įstaiga; arba

a) duomenis tvarko valdžios institucija ar 
įstaiga, arba jie tvarkomi jų pavedimu;
arba

Or. en

Pakeitimas 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko įmonė, kurioje yra 250 
arba daugiau darbuotojų; arba

b) įmonė tvarko daugiau kaip 20 asmenų 
asmens duomenis; arba

Or. de
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Pakeitimas 61
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko įmonė, kurioje yra 250
arba daugiau darbuotojų; arba

b) duomenis tvarko juridinis asmuo ir jis 
tvarko daugiau nei 100 duomenų subjektų 
duomenis per metus arba

Or. en

Pakeitimas 62
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko įmonė, kurioje yra 250 
arba daugiau darbuotojų;

b) duomenis tvarko juridinis asmuo ir per 
metus tvarkoma daugiau kaip 250 
duomenų subjektų duomenų.

Or. de

Pakeitimas 63
Jean Lambert

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tvarkomi duomenys yra ypač slapto 
pobūdžio, pvz. medicininiai duomenys; 
arba

Or. en
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Pakeitimas 64
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodytu atveju 
įmonių grupė gali paskirti vieną duomenų 
apsaugos pareigūną.

2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
organizacijų grupė atveju įmonių grupė 
gali paskirti vieną duomenų apsaugos 
pareigūną.

Or. en

Pagrindimas

Viešosios institucijos šiais laikais daugelyje sričių veikia beveik taip pat, kaip įmonės. 
Reglamentu nuturėtų būti draudžiama galimybė grupei, sudarytai viešojo ir privataus 
sektorių subjektų, paskirti vieną duomenų apsaugos pareigūną.

Pakeitimas 65
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodytu atveju įmonių 
grupė gali paskirti vieną duomenų 
apsaugos pareigūną.

2. 1 dalies b punkte nurodytu atveju įmonių 
grupė gali paskirti vieną duomenų 
apsaugos pareigūną, kai tam taikoma 
viena jurisdikcija.

Or. en

Pakeitimas 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei šios grupės įmonių yra daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje, kiekvienoje iš 
šių valstybių narių paskiriamas duomenų 
apsaugos pareigūnas, kai tenkinamos 1 
dalies sąlygos.

Or. de

Pakeitimas 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas duomenų apsaugos pareigūną 
paskiria vertindamas profesinę 
kvalifikaciją ir visų pirma duomenų 
apsaugos teisės aktų ir praktikos 
išmanymą, taip pat gebėjimą atlikti 37 
straipsnyje nurodytas užduotis. Būtinas 
dalykinių žinių lygis visų pirma nustatomas 
atsižvelgiant į atliekamą duomenų 
tvarkymą ir būtiną duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo tvarkomų asmens 
duomenų apsaugą.

5. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, gavęs įmonės darbuotojų 
atstovų pritarimą, duomenų apsaugos 
pareigūną paskiria vertindamas profesinę 
kvalifikaciją ir visų pirma duomenų 
apsaugos teisės aktų ir praktikos 
išmanymą, taip pat gebėjimą atlikti 37 
straipsnyje nurodytas užduotis. Būtinas 
dalykinių žinių lygis visų pirma nustatomas 
atsižvelgiant į atliekamą duomenų 
tvarkymą ir būtiną duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo tvarkomų asmens 
duomenų apsaugą. Duomenų apsaugos 
pareigūnui turi būti suteikiama galimybė 
reguliariai kelti su veikla susijusią 
kvalifikaciją, o išlaidas už šį kvalifikacijos 
kėlimą turi padengti duomenų valdytojas 
ir (arba) tvarkytojas.

Or. de

Pakeitimas 68
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas paskiria duomenų apsaugos 
pareigūną mažiausiai dvejiems metams. 
Duomenų apsaugos pareigūno kadencija 
gali būti atnaujinama. Kadencijos 
laikotarpiu duomenų apsaugos 
pareigūnas gali būti atleidžiamas iš 
pareigų tik jei nebeatitinka jo pareigoms 
keliamų reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši norma ne atitinka subsidiarumo principo. Dėl detalių klausimų turėtų spręsti valstybės 
narės.

Pakeitimas 69
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies c punkte 
nurodytos duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo pagrindinės veiklos 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat 5 dalyje 
nurodytų duomenų apsaugos pareigūno 
profesinės kvalifikacijos kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju deleguotosios galios nereikalingos.
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Pakeitimas 70
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies c punkte 
nurodytos duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo pagrindinės veiklos 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat 5 dalyje 
nurodytų duomenų apsaugos pareigūno 
profesinės kvalifikacijos kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 71
Evelyn Regner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jos buvo parengtos gavus įmonės 
darbuotojų atstovų ir duomenų apsaugos 
pareigūno atitinkamoje buveinėje 
pritarimą;

Or. de

Pakeitimas 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 

1. Bet kuris asmuo, patyręs turtinę ir 
neturtinę žalą dėl neteisėtos duomenų 
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bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

tvarkymo operacijos, įskaitant įtraukimą į 
„juodąjį sąrašą“, ar bet kokio veiksmo, 
nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę 
reikalauti, kad duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas atlygintų patirtą žalą
ir žalą dėl patirtų dvasinių išgyvenimų.

Or. en

Pakeitimas 73
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, kurios būtų veiksmingos ir 
atgrasančios, neleisti pažeisti pagrindinės 
teisės į asmens duomenų apsaugą, 
įtvirtintos Pagrindinių teisių chartijoje, 
įskaitant teisės nuostatas, kuriomis būtų 
nustatoma, kad asmens duomenų 
naudojimas siekiant įtraukti darbuotojus į 
„juodąjį sąrašą“, tikrinti lojalumą ar 
neleisti jiems įsidarbinti ateityje laikomas 
nusikalstama veikla;

Or. en

Pakeitimas 74
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. valstybės narės užtikrina, kad visi 
asmenys ar įmonės, kurie, nustatoma, 
dalyvavo sudarant juoduosius sąrašus, 
negautų gauti ES išmokų ir finansavimo 
ir dalyvauti kituose viešųjų pirkimų 
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konkursuose ES, nacionaliniu ar valdžios 
institucijų lygmeniu, kol bus baigti visi 
teismo procesai ir visiems 
nukentėjusiesiems išmokėtos visos 
kompensacijos, ir būtų pateikta svarių 
įrodymų, kad organizacija nebenaudoja 
tokių nusikalstamų metodų.

Or. en

Pakeitimas 75
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Apribojimu 250-čia darbuotojų darbdaviams taikomos nevienodos sąlygos, juo 
diskriminuojamos didesnės įmonės ir jis yra visiškai nereikalingas siekiant straipsnio tikslo. 
Be to, ši riba nėra visapusiškai lengvai interpretuojama.

Pakeitimas 76
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.
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Or. en

Pakeitimas 77
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje, kaip antai 
siekiant apsisaugoti nuo rimtų 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai arba 
užtikrinti aukštus kokybės ir saugos 
standartus, be kita ko, susijusius su 
medicininiais produktais arba medicininiais 
prietaisais; arba

b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje, kaip antai 
siekiant apsisaugoti nuo rimtų 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai arba 
užtikrinti aukštus kokybės ir saugos 
standartus, be kita ko, susijusius su 
medicininiais produktais arba medicininiais 
prietaisais;

Or. en

Pakeitimas 78
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų.

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų; 
arba

Or. en

Pakeitimas 79
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) mokant už atostogas dėl ligos ar kitas 
panašias su sveikata susijusias išmokas 
arba nustatant, ar esama pateisinamos 
nebuvimo darbe priežasties, arba jei 
duomenų tvarkymo reikia įgyvendinant 
kitas teises ir kitus įsipareigojimus, 
susijusius su darbo sutartimi.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi galėti nacionaliniu lygiu reglamentuoti su sveikata susijusių asmens 
duomenų tvarkymą mokant už atostogas dėl ligos ar kitas panašias su sveikata susijusias 
išmokas arba nustatant, ar esama pateisinamos nebuvimo darbe priežasties, arba jei 
duomenų tvarkymo reikia įgyvendinant kitas teises ir kitus įsipareigojimus, susijusius su 
darbo sutartimi.

Pakeitimas 80
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

3. Komisija pagal 86 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
siekiant išsamiau nustatyti kitas viešojo 
intereso priežastis visuomenės sveikatos 
srityje, kaip nurodyta 1 dalies b punkte.

Or. en

Pakeitimas 81
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais

Duomenų tvarkymas darbo rinkoje

Or. en

Pakeitimas 82
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais

Duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais būtiniausi standartai

Or. en

Pakeitimas 83
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 

1. Laikydamosi šio reglamento nuostatų, 
valstybės narės gali teisės nuostatomis
priimti specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, jiems teikiant paraišką gauti 
darbo vietą įmonių grupėje, vykdant darbo 
sutartį, įskaitant teisės aktais ir
kolektyviniais susitarimais nustatytų 
pareigų vykdymą, kolektyvines sutartis,
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siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Apsaugos lygis negali būti daug mažesnis 
nei nustatytas šiame reglamente, ypač jei 
reglamentuojama pagal darbuotojų 
atstovų ir įmonės vadovybės arba įmonių 
grupę valdančios įmonės susitarimą.
Nedaromas poveikis valstybių narių teisei 
tvarkant asmens duomenis su darbo 
santykiais susijusiais tikslais numatyti 
darbuotojams palankesnes apsaugos 
taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Pagal įmonių susitarimus taip pat galima nukrypti darbuotojų naudai, jei įmonės susitarimu 
neviršijama įmonės partnerių reguliavimo kompetencija ir jei paisoma darbo santykiais 
susijusio darbuotojo asmens apsaugos principų.

Pakeitimas 84
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 

1. Valstybės narės gali teisės nuostatomis
priimti specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
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susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Apsaugos lygis negali būti mažesnis nei 
nustatytas šiame reglamente, ypač jei 
reglamentuojama pagal darbuotojų 
atstovų ir įmonės vadovybės arba įmonių 
grupę kontroliuojančios įmonės 
susitarimą. 
Nedaromas poveikis valstybių narių arba 
kolektyvines sutartis sudarančių 
socialinių partnerių teisei tvarkant 
asmens duomenis su darbo santykiais 
susijusiais tikslais numatyti darbuotojams 
palankesnes apsaugos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti kolektyvinių derybų laisvę, reglamentas jos neturėtų riboti, todėl žodžius 
„Laikydamosi šio reglamento ribų“ reikėtų išbraukti. Be to, turėtų kolektyvinių sutarčių šalys, 
kaip ir valstybės narės, turėtų turėto teisę priimti darbuotojams palankesnes nuostatas.

Pakeitimas 85
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 

1. Laikydamosi teisės nuostatų, valstybės 
narės gali priimti specialias taisykles, 
kuriomis reglamentuojamas darbuotojų 
asmens duomenų tvarkymas su darbo 
santykiais susijusiais tikslais: juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą,
kolektyvinių sutarčių vykdymą, darbo 
valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
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kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Apsaugos lygis jokiu būdu negali būti 
mažesnis, ypač kolektyvinių sutarčių 
atveju.
Nedaromas poveikis valstybių narių teisei 
tvarkant asmens duomenis su darbo 
santykiais susijusiais tikslais numatyti 
darbuotojams palankesnes apsaugos 
taisykles.

Or. de

Pakeitimas 86
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

1. Remdamosi šiame reglamente 
nustatytais būtiniausiais standartais, 
valstybės narės gali teisės aktais arba 
pagal kolektyvines sutartis priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Or. de

Pakeitimas 87
Traian Ungureanu
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Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti
specialias taisykles, kuriomis
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

1. Laikydamosi šio reglamento ribų ir 
atsižvelgdamos į proporcingumo principą, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti
atskirus teisės aktus, kuriais
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Or. en

Pakeitimas 88
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 

1. Valstybės narės gali teisės nuostatomis
priimti specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
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kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

pat nutraukti darbo santykius.

Or. en

Pakeitimas 89
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų,
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

1. Valstybės narės gali teisės aktais ir 
pagal praktiką priimti specialias taisykles, 
kuriomis reglamentuojamas darbuotojų 
asmens duomenų tvarkymas su darbo 
santykiais susijusiais tikslais, visų pirma
(bet ne tik) juos samdant arba vykdant 
darbo sutartį. Jos apima priemones, pagal 
kurias darbuotojų įtraukimas į „juodąjį 
sąrašą“ laikomas nusikalstama veikla,
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Or. en

Pakeitimas 90
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 

1. Valstybės narės pagal nacionalinę teisę 
ir praktiką gali priimti specialias taisykles, 
kuriomis darbo rinkoje reglamentuojamas 



PE500.581v01-00 46/68 AM\919880LT.doc

LT

reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

darbuotojų asmens duomenų tvarkymas su 
darbo santykiais susijusiais tikslais, visų 
pirma (bet ne tik) juos samdant, vykdant 
darbo sutartį, įskaitant teisės aktais arba 
kolektyviniais susitarimais nustatytų 
pareigų vykdymą, darbo valdymą, 
planavimą ir organizavimą, sveikatos 
priežiūrą ir saugą darbe, taip pat siekiant 
pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad derybų dėl kolektyvinių sutarčių sistema tinkamai veiktų, profesinės sąjungos 
turi turėti galimybę stebėti, kaip laikomasi kolektyvinių sutarčių. Šiuo metu tai atliekama 
laikantis Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnio f punkto. 7 straipsnio f punkte pripažįstamas 
teisėtas trečiosios šalies interesas tvarkyti asmens duomenis. Darbdavys dažniausiai laikomas 
duomenų valdytoju, o profesinė sąjunga – trečiąja šalimi.

Pakeitimas 91
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

1. Remdamosi šiame reglamente 
nustatytomis taisyklėmis valstybės narės 
gali teisės aktais priimti specialias 
taisykles, kuriomis reglamentuojamas 
darbuotojų asmens duomenų tvarkymas su 
darbo santykiais susijusiais tikslais, visų 
pirma juos samdant, vykdant darbo sutartį, 
įskaitant teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.
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Or. en

Pakeitimas 92
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant kitų šio reglamento 
nuostatų, 82 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
valstybių narių teisės nuostatos apima 
bent šiuos būtiniausius standartus:
a) draudžiama tvarkyti darbuotojų asmens 
duomenis be jų žinios. Nukrypdamos nuo 
pirmo sakinio, valstybės narės, 
nustačiusios duomenų ištrynimo 
terminus, gali įstatymiškai leisti tokią 
praktiką tuo atveju, kai iš faktinių 
pradinių duomenų, kuriuos reikia pagrįsti 
dokumentais, galima daryti išvadą, kad 
darbo santykiais susijęs darbuotojas 
įvykdė nusikalstamą veiką, kai reikia 
atlikti tyrimus siekiant išsiaiškinti įvykį ir 
kai tyrimų būdas ir mastas yra 
proporcingi tikslui. Visada turi būti 
saugomas darbuotojų privatumas ir 
asmeninis gyvenimas. Tyrimus atlieka 
kompetentingos institucijos;
b) draudžiamas atviras vaizdo elektroninis 
ir (arba) atviras garso elektroninis 
sekimas, vykdomas viešai neprieinamose 
įmonės patalpose, skirtose daugiausia 
asmeninėms darbuotojų reikmėms, ypač 
sanitarijos, pertraukų ir miegamosiose 
patalpose. Slaptai sekti draudžiama bet 
kokiu atveju;
c) jei įmonės ar institucijos, kai atliekama 
medicininė apžiūra ir (arba) tinkamumo 
testai, tvarko asmens duomenis, jos prieš 
tai turi paaiškinti kandidatui ar 
darbuotojui, kam šie duomenys 
naudojami, ir užtikrinti, kad po to jie bus 
pateikti drauge su rezultatais ir, gavus 
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prašymą, paaiškinti. Iš principo 
draudžiama rinkti duomenis genetinių 
bandymų ir tyrimų tikslams;
d) ar ir kiek leidžiama naudotis telefonu, 
elektroniniu paštu, internetu ir kitomis 
telekomunikacijų paslaugomis 
asmeniniais tikslais, galima nustatyti 
pagal kolektyvines sutartis. Jeigu nėra 
galimybės reglamentuoti pagal 
kolektyvinę sutartį, darbuotojas dėl 
atitinkamo klausimo susitaria tiesiogiai su 
darbdaviu. Jeigu leidžiamas asmeninis 
naudojimas, susikaupusius duomenis 
leidžiama tvarkyti visų pirma siekiant 
užtikrinti duomenų saugumą, tinkamą 
telekomunikacijų tinklų ir paslaugų 
veikimą ir apskaitos tikslais. 
Nukrypdamos nuo 3 sakinio, valstybės 
narės, nustačiusios duomenų ištrynimo 
terminus, gali įstatymiškai leisti tokią 
praktiką tuo atveju, kai iš faktinių 
pradinių duomenų, kuriuos reikia pagrįsti 
dokumentais, galima daryti išvadą, kad 
darbo santykiais susijęs darbuotojas 
įvykdė nusikalstamą veiką, kai reikia 
atlikti tyrimus siekiant išsiaiškinti įvykį ir 
kai tyrimų būdas ir mastas yra 
proporcingi tikslui. Visada turi būti 
saugomas darbuotojų privatumas ir 
asmeninis gyvenimas. Tyrimus atlieka 
kompetentingos institucijos.
e) draudžiama įtraukti darbuotojus, ypač 
profesinių sąjungų narius, į juoduosius 
sąrašus.

Or. de

Pakeitimas 93
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant kitų šio reglamento 
nuostatų 1 dalyje nurodytos valstybių 
narių teisės nuostatos apima bent šiuos 
būtiniausius standartus:
– draudžiama tvarkyti darbuotojų asmens 
duomenis be jų žinios. Nukrypdamos nuo 
pirmo sakinio, valstybės narės, 
nustačiusios duomenų ištrynimo 
terminus, gali įstatymiškai leisti tokią 
praktiką tuo atveju, kai iš faktinių 
pradinių duomenų, kuriuos reikia pagrįsti 
dokumentais, galima daryti išvadą, kad 
darbo santykiais susijęs darbuotojas 
įvykdė nusikalstamą veiką, kai reikia 
atlikti tyrimus siekiant išsiaiškinti įvykį ir
kai tyrimų būdas ir mastas yra 
proporcingi tikslui. Visada turi būti 
saugomas darbuotojų privatumas ir 
asmeninis gyvenimas.
– draudžiamas vaizdo elektroninis ir garso 
elektroninis sekimas, vykdomas viešai 
neprieinamose įmonės patalpose, skirtose 
daugiausia asmeninėms darbuotojų 
reikmėms, ypač sanitarijos, pertraukų ir 
miegamosiose patalpose. Kitais atvejais 
vaizdo elektroninis ir atviras garso 
elektroninis sekimas viešai neprieinamose 
įmonės patalpose leidžiamas, jei jis 
pažymimas, reikalingas siekiant apsaugoti 
teisėtus duomenų valdytojo interesus ir jei 
tinkamai saugomi duomenų subjektų 
interesai ir teisės.
– Jei įmonės, kai atliekama medicininė 
apžiūra arba tinkamumo testai, tvarko 
asmens duomenis, jos prieš tai turi 
paaiškinti kandidatui ar darbuotojui, 
kokiam tikslui šie duomenys naudojami, 
juos paaiškinti, taip pat pranešti galimų 
apžiūrų ar tinkamumo testų rezultatus ir 
juos paaiškinti. Draudžiama rinkti 
duomenis genetinių bandymų ir tyrimų 
tikslams. Rinkti ir tvarkyti asmens 
duomenis atliekant medicininę apžiūrą 
arba tinkamumo testus galima tik tada, jei 
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to reikia darbo santykių tikslais.
– naudojimosi telefonu, elektroniniu 
paštu, internetu ir kitomis 
telekomunikacijų paslaugomis 
asmeniniais tikslais tvarką galima 
nustatyti pagal kolektyvines sutartis. Jeigu 
nėra galimybės reglamentuoti pagal 
kolektyvinę sutartį, darbuotojas dėl 
atitinkamo klausimo gali susitarti 
tiesiogiai su darbdaviu. Jeigu leidžiamas 
asmeninis naudojimas, susikaupusius 
duomenis leidžiama tvarkyti tik siekiant 
užtikrinti duomenų saugumą, tinkamą 
telekomunikacijų tinklų ir paslaugų 
veikimą ir apskaitos tikslais. 
Nukrypdamos nuo trečio sakinio, 
valstybės narės gali įstatymiškai leisti 
tokią praktiką tuo atveju, kai iš faktinių 
pradinių duomenų, kuriuos reikia pagrįsti 
dokumentais, galima daryti išvadą, kad 
darbo santykiais susijęs darbuotojas 
įvykdė nusikalstamą veiką, kai reikia 
atlikti tyrimus siekiant išsiaiškinti įvykį ir 
kai tyrimų būdas ir mastas yra 
proporcingi tikslui. Visada turi būti 
saugomas darbuotojų privatumas.

Or. de

Pakeitimas 94
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant kitų šio reglamento 
nuostatų 1 dalyje nurodytos valstybių 
narių teisės nuostatos atspindi bent šiuos 
būtiniausius standartus:
a) duomenys turėtų būti tvarkomi 
sąžiningai ir teisėtai ir turėtų būti 
gaunami nurodytais ir teisėtais tikslais; 
tvarkomi turėtų būti tik duomenys, būtini 
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siekiant įvykdyti arba sudaryti sutartį, 
kurios šalis yra duomenų subjektas arba 
vykdyti duomenų valdytojo teisines 
pareigas, arba kai tvarkyti duomenis 
būtina siekiant apsaugoti gyvybinius 
duomenų subjekto interesus, arba kai tai 
būtina teisingumo vykdymui, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo ar valdytojų interesų, 
su sąlyga, kad toks duomenų tvarkymas 
nepažeistų duomenų subjekto teisių ir 
laisvių, ar teisėtų interesų; duomenys 
turėtų būti tinkami, proporcingi ir 
neturėtų būti laikomi ilgiau nei būtina 
siekiant tikslų, kuriais jie yra tvarkomi;
b) kai duomenų valdytojas tvarko slaptus 
asmens duomenis, turi būti taikomos 
toliau nurodytos sąlygos: visuomet turi 
būti saugomas duomenų subjekto 
privatumas ir asmeninis gyvenimas; 
tvarkymas būtinas tam, kad būtų 
laikomasi darbo teisės ar kai jis būtinas 
siekiant nustatyti juridines teisis, jomis 
naudotis ar jas ginti;
c) siekiant tvarkyti duomenis, duomenų 
subjektai turi būti informuojami apie 
duomenų tvarkymo tikslus ir jiems turi 
būti pateikiama tokia informacija: 
informacija apie duomenų valdytoją; 
duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
informaciją apie bet kokius asmens 
duomenų gavėjus ir jų tikslus;
d) duomenų valdytojai privalo įdiegti 
tinkamas technines ir organizacines 
priemones, kuriomis jų tvarkomi asmens 
duomenys būtų saugojami nuo 
sunaikinimo, atitinkamo praradimo, 
neteisėtos prieigos prie jų ar jų 
atskleidimo;

Or. en

Pakeitimas 95
Minodora Cliveti
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Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyti valstybių narių teisės 
aktai apima toliau nurodytus būtiniausius 
standartus:
a) asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
teisėtai ir sąžiningai ir tik tiesiogiai su 
darbuotojo darbo santykiais susijusiais 
tikslais. Jei duomenys tvarkomi kitais 
tikslais nei jie buvo rinkti, darbdavys 
turėtų užtikrinti, kad jie nebūtų 
naudojami tikslais, nesuderinamais su 
pirminiu tikslu, ir imtis reikiamų 
priemonių siekiant išvengti bet kokio 
klaidingo išaiškinimo, atsirandančio dėl 
pasikeitusių aplinkybių. Darbdavys 
neturėtų rinkti asmens duomenų, 
susijusių su darbuotojo lytiniu gyvenimu, 
politinėmis, religinėmis ir kitomis 
pažiūromis ir teistumu;
b) asmens duomenys, renkami dėl 
techninių ir organizacinių priemonių, 
kuriomis siekiama užtikrinti automatinių 
informacinių sistemų saugumą ir tinkamą 
veikimą, neturėtų būti naudojami 
darbuotojų elgesiui kontroliuoti. Asmens 
duomenys, renkami pasitelkiant 
elektroninę stebėseną, neturėtų būti 
vieninteliai darbuotojo pasiekimus.

Or. en

Pakeitimas 96
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Palaikant darbo santykius draudžiama 
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tvarkyti ar naudoti duomenis siekiant 
vykdyti nuolatinį darbuotojų sekimą ar 
profiliavimą (III skyriaus 4 skirsnis) arba 
sudaryti ir perduoti darbuotojų 
juoduosius sąrašus, arba kontroliuoti 
našumą ir elgesį ar rengti atleidimą iš 
darbo dėl ligos. Atsižvelgiant į tai, 
atitinkamai saugomi ir kandidatų 
duomenys.

Or. de

Pakeitimas 97
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priimdamos 1 dalyje nurodytus teisės 
aktus valstybės narės gali numatyti išimtis 
ar leidimus nukrypti nuo šio reglamento, 
kai duomenys tvarkomi su darbo 
santykiais susijusiais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių darbo rinkų sistemos ir pramonės santykių sistemos yra skirtingos. Kai 
kuriose valstybėse narėse teisės aktai tradiciškai yra plačiai naudojami reguliuojant darbo 
santykius ir profesinį gyvenimą, kitose dėl taisyklių dėl darbo santykių ir profesinio gyvenimo 
kolektyviai susitarė socialiniai partneriai, priimdami kolektyvines sutartis.

Pakeitimas 98
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, siekiančios teisės 
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aktais reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visais naujų taisyklių 
ir tvarkos rengimo ir įgyvendinimo etapais 
turėtų įtraukti profesines sąjungas ir 
darbuotojų atstovus. Bet kokiomis 
naujomis taisyklėmis ir tvarka turėtų 
gerinamos darbuotojų teisių sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 99
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant kitų šio reglamento 
nuostatų, valstybių narių teisės nuostatos 
apima:
a) nuostatos, kuriomis draudžiama veiklos 
darbo vietoje slapta stebėsena ir sekimas
naudojant technologijas, pvz., radijo 
dažninį atpažinimą;
b) taisykles, pagal kurias duomenų 
naudojimas siekiant sudaryti juoduosius 
sąrašus, tikrinti lojalumą ar drausti dirbti, 
o tai yra pagrindinių teisių pažeidimas ir 
turi labai sunkių padarinių ne tik 
darbuotojams, bet ir jų giminaičiams, kai 
darbuotojams neteisėtai neleidžiama 
įsidarbinti ir gauti pajamų, laikomas 
nusikalstama veika;
c) priemones, kuriomis būtų užtikrinama, 
kad visiems asmenims ar įmonėms, kurie, 
nustatoma, dalyvavo sudarant juoduosius 
sąrašus, bus taikomos griežtos sankcijos. 
Jos apima draudimą gauti ES išmokų ir 
finansavimo ir dalyvauti kituose viešųjų 
pirkimų konkursuose ES, nacionaliniu ar 
valdžios institucijų lygmeniu, kol bus 
baigti visi teismo procesai ir visiems į 
juoduosius sąrašus įtrauktiems 
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nukentėjusiesiems išmokėtos visos 
kompensacijos, ir būtų pateikta svarių 
įrodymų, kad organizacija nebenaudoja 
tokių nusikalstamų metodų.

Or. en

Pakeitimas 100
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Draudžiamas atviras vaizdo 
elektroninis ir atviras garso elektroninis 
sekimas, vykdomas viešai neprieinamose 
įmonės patalpose, skirtose daugiausia 
asmeninėms darbuotojų reikmėms, ypač 
sanitarijos, pertraukų ir miegamosiose 
patalpose. Slaptai sekti draudžiama bet 
kokiu atveju. Apie bet kokį viešai 
prieinamų patalpų stebėjimą turi būti 
informuojama naudojant pastebimą 
ženklą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti konkrečiai nurodoma, kad draudžiamas bet koks minėtų įmonės patalpų 
stebėjimas ir kad viešai prieinamos įmonės patalpos gali būti stebimos tik jei tai pažymima 
naudojant pastebimą ženklą.

Pakeitimas 101
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priimamos priemonės turi būti 
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proporcingos siekiamam tikslui. 
Darbuotojų samdymo atveju šios 
priimamos priemonės turi būti tiesiogiai ir 
būtinai susijusios su siūlomu darbu arba 
su profesinių įgūdžių vertinimu. Bet kokiu 
atveju darbuotojas informuojamas apie 
naudojamus metodus ir duomenų 
slaptumą.

Or. fr

Pakeitimas 102
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tokių duomenų tvarkymo tikslas turi 
būti tiesiogiai susijęs su priežastimi, dėl 
kurios jie buvo surinkti, ir likti susijęs su 
darbo santykiais. Draudžiama juos 
naudoti profiliavimui ar antriniams 
tikslams.

Or. en

Pakeitimas 103
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Laikydamiesi nacionalinės teisės ar 
praktikos ir, jei tinkama, atitinkamų 
kolektyvinių sutarčių, darbdaviai turėtų iš 
anksto visapusiškai informuoti savo 
darbuotojus ar jų atstovus ir konsultuotis 
su jais dėl automatizuotų darbuotojų 
asmens duomenų rinkimo ir naudojimo 
sistemų įdiegimo ar pritaikymo.

Or. en
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Pakeitimas 104
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nepažeidžiant pagal nacionalinę teisę 
nustatytų informavimo ir dalyvavimo 
priimant sprendimus teisių, darbuotojų 
interesų atstovai ir Europos darbo taryba 
turi šias teises:
a) balso teisę skiriant įmonės duomenų 
apsaugos pareigūną (35ff str.),
b) teisę reguliariai konsultuotis su įmonės 
duomenų apsaugos pareigūnu ir gauti iš 
jo informaciją,
c) teisę atstovauti atitinkamiems 
darbuotojams kompetentingame 
nacionaliniame teisme (73 str.) ir 
galimybę pateikti kolektyvinį ieškinį 
(75 str.),
d) balso teisę rengiant privalomas įmonės 
vidaus taisykles (43 str.).

Or. de

Pakeitimas 105
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
82 straipsnio 1 dalyje nurodyti klausimai 
taip pat galėtų būti nustatomi 
kolektyvinėmis sutartimis, dėl kurių 
nacionalinių lygiu susitartų ir jas priimtų 
socialiniai partneriai.
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Or. en

Pagrindimas

ES neturi kompetencijos derinti valstybių narių darbo rinkos sistemas ir pramoninių santykių 
sistemas. Siekiant atsižvelgti į valstybių narių sistemų skirtumus, šiuo reglamentu valstybėms 
narėms neturėtų būti trukdoma išlaikyti ir taikyti nuostatas dėl duomenų apsaugos darbo 
santykių tikslais, kurios nustatytos pagal nacionalinės teisės aktus, arba tose valstybėse 
narėse, kuriose dėl tokių nuostatų buvo susitarta su nacionaliniais socialiniais partneriais 
pagal kolektyvines sutartis.

Pakeitimas 106
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Be IV skyriaus 4 skirsnio nuostatų, 
duomenų apsaugos pareigūnui taikoma 
ypatinga apsauga nuo nepagrįsto 
atleidimo iš darbo ir draudimas 
diskriminuoti. Be to, institucijos ir įmonės 
privalo užtikrinti, kad pagal 36 straipsnio 
2 dalį duomenų apsaugos pareigūnas 
galėtų eiti savo pareigas visiškai 
nepriklausomai.

Or. de

Pakeitimas 107
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Be IV skyriaus nuostatų, duomenų 
apsaugos pareigūnui taikomas draudimas 
diskriminuoti.

Or. de
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Pakeitimas 108
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Duomenys apie sveikatos būklę gali 
būti naudojami tik siekiant nustatyti 
tinkamumą darbui.

Or. en

Pakeitimas 109
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės priima tinkamas 
nuostatas ir vykdo kontrolę, kad įmonės 
neįtrauktų tam tikrų darbuotojų į 
juoduosius sąrašus dėl politinių pažiūrų, 
priklausomybės profesinėms sąjungoms ir 
atitinkamos veiklos, siekiant perduoti juos 
kitoms įmonėms, kad diskriminuojami 
tam tikri darbuotojai. Valstybės narės 
nustato veiksmingas sankcijas įmonėms, 
kurios sudarinėja, perduoda tokius 
sąrašus arba juos priima ar jų reikalauja 
iš kitų įmonių.

Or. de

Pakeitimas 110
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Darbuotojų asmens duomenis galima 
perduoti teisiškai savarankiškoms įmonių 
grupės įmonėms ir teisinių ar mokesčių 
konsultanto profesijų asmenims, jeigu 
duomenys naudojami įmonės interesais ir 
tikslinėms administracinėms procedūroms 
atlikti ir neprieštarauja duomenų subjekto 
interesams, kuriuos reikia apsaugoti. 
Duomenis perduoti taip pat leidžiama, jei 
gavėjui jų reikia, kad atliktų savo užduotis 
ir jei gavėjui taikoma pareiga išlaikyti 
paslaptį. Atlyginimai gali būti 
apskaičiuojami naudojantis mokesčių 
konsultanto paslaugomis, o kai esama 
ginčų darbo teisės klausimais, asmens 
duomenys gali būti perduodami advokatui 
arba medicininiai duomenys specialistui. 
Jeigu darbuotojo duomenys perduodami į 
trečiąsias šalis ar tarptautinei 
organizacijai, taikomas V skyrius.

Or. de

Pakeitimas 111
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Darbuotojų asmens duomenis galima 
perduoti ir atiduoti tvarkyti teisiškai 
savarankiškoms įmonių grupės įmonėms 
ir teisinių ar mokesčių konsultanto 
profesijų asmenims, jeigu duomenys 
naudojami įmonės interesais ir tikslinėms 
darbo ar administracinėms procedūroms 
atlikti ir neprieštarauja duomenų subjekto 
interesams, kuriuos reikia apsaugoti. 
Jeigu darbuotojo duomenys perduodami į 
trečiąsias šalis ir (arba) tarptautinei 
organizacijai, taikomas V skyrius.
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Or. de

Pakeitimas 112
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Be IV skyriaus 4 skirsnio nuostatų, 
duomenų apsaugos pareigūnas turi turėti 
teisę į atitinkamą mokymą, kurį 
finansuoja įmonė, ir jam turi būti 
suteikiama užtektinai laiko įvykdyti 
atitinkamas užduotis, jei jos papildo 
pagrindines jo užduotis. Skiriant 
duomenų apsaugos pareigūną 
konsultuojamasi su nacionalinėmis ir 
Europos darbo tarybomis ir jam 
suteikiama nuolatinė teisė kreiptis į jas 
dėl konsultacijos.

Or. en

Pakeitimas 113
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. 7 straipsnio 4 dalis netaikoma, jeigu 
duomenų tvarkymo, daugiausia teisinės ar 
ekonominės, pasekmės naudingos 
darbuotojui.

Or. de

Pakeitimas 114
Martin Kastler
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Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Darbuotojo sutikimas nelaikomas 
teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu, jei 
esama didelio duomenų subjekto ir 
duomenų valdytojo padėties disbalanso 
arba jei dėl šio disbalanso neįmanoma, 
kad sutikimas buvo duotas savanoriškai.

Or. de

Pakeitimas 115
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. 7 straipsnio 4 dalis netaikoma, jeigu 
duomenų tvarkymo teisinės ar 
ekonominės pasekmės naudingos 
darbuotojui.

Or. de

Pakeitimas 116
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Duomenų apsaugos klausimu su 
paraiškų dėl darbo duomenimis elgiamasi 
kaip su darbuotojų duomenimis.

Or. en
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Pakeitimas 117
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Nepažeidžiant kitų šio reglamento 
nuostatų, valstybių narių teisės nuostatos 
apima:
– taisykles, pagal kurias duomenų 
naudojimas siekiant sudaryti juoduosius 
sąrašus, tikrinti lojalumą ar drausti dirbti, 
laikomas nusikalstama veika;
– priemones, kuriomis būtų užtikrinama, 
kad visiems asmenims ar įmonėms, kurie, 
nustatoma, dalyvavo sudarant juoduosius 
sąrašus, bus taikomos griežtos sankcijos.

Or. en

Pakeitimas 118
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie teisės aktų 
nuostatas, kurias ji priima pagal 1 dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
su tomis nuostatomis susijusius 
pakeitimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 119
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 91 
straipsnio 2 dalyje nurodytos datos praneša 
Komisijai apie teisės aktų nuostatas, kurias 
ji priima pagal 1 dalį, ir nedelsdama 
praneša apie visus vėlesnius su tomis 
nuostatomis susijusius pakeitimus.

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 91 
straipsnio 2 dalyje nurodytos datos praneša 
Komisijai apie teisės nuostatas, kurias ji 
priima pagal 1 ir 1a dalis, ir nedelsdama 
praneša apie visus vėlesnius su tomis 
nuostatomis susijusius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 120
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 91 
straipsnio 2 dalyje nurodytos datos praneša 
Komisijai apie teisės aktų nuostatas, kurias 
ji priima pagal 1 dalį, ir nedelsdama 
praneša apie visus vėlesnius su tomis 
nuostatomis susijusius pakeitimus.

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 91 
straipsnio 2 dalyje nurodytos datos praneša 
Komisijai apie teisės aktų nuostatas, kurias 
ji priima pagal 1 dalį ir laikydamasi 
subsidiarumo principo, ir nedelsdama 
praneša apie visus vėlesnius su tomis 
nuostatomis susijusius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 121
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant veiksmingumo darbo 
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santykių tikslais, valstybėse narėse 
darbdaviams turėtų būti nustatomi 
būtiniausi duomenų apsaugos taikymo 
kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 122
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Siekiant užtikrinti skaidrias sąlygas 
tarpvalstybinių darbo santykių tikslais, kai 
asmens duomenis ketinama perduoti į 
trečiąsias šalis ar tarptautinei 
organizacijai, taikomi 5 skyriuje nurodyti 
kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 123
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 124
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 125
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

3. Šiame reglamente pripažįstamas 
socialinių partnerių vaidmuo. Tose šalyse, 
kur darbo rinkos dalyviams leidžiama 
reguliuoti atlyginimus ir įvairias kitas 
darbo sąlygas sudarant kolektyvines 
sutartis, taikant 6 straipsnio 1 dalies f 
punktą turėtų būti itin atsižvelgiama į 
kolektyvinėse sutartyse nustatytas 
socialinių partnerių pareigas ir teises.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad derybų dėl kolektyvinių sutarčių sistema tinkamai veiktų, profesinės sąjungos 
turi turėti galimybę stebėti, kaip laikomasi kolektyvinių sutarčių. Šiuo metu tai atliekama 
laikantis Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnio f punkto. 7 straipsnio f punkte pripažįstamas 
teisėtas trečiosios šalies interesas tvarkyti asmens duomenis. Darbdavys dažniausiai laikomas 
duomenų valdytoju, o profesinė sąjunga – trečiąja šalimi.
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Pakeitimas 126
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus vien tik tam, 
kad jais nustatytų išsamesnius techninių
ir techninių apsaugos standartų, taikomų
tvarkant asmens duomenis 1 ir 4 dalyse
nurodytais tikslais užtikrinimo kriterijus ir 
reikalavimus. Šiuo tikslu turi būti 
atsižvelgiama į įdiegimo sąnaudas, 
duomenų tvarkymo riziką ir į atitinkamą 
duomenų apsaugos poreikį.

Or. de

Pakeitimas 127
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus išimtinai tam, 
kad jais nustatytų išsamesnius kriterijus ir
reikalavimus, pagal kuriuos būtų 
užtikrinama, kad tvarkant asmens 
duomenis 1 dalyje nurodytais tikslais bus 
atsižvelgiama į naujausią technologijų ir 
apsaugos priemonių raidą.

Or. en

Pakeitimas 128
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijai pasiūlius, Europos 
Parlamentas ir Taryba persvarsto šio 
reglamento 82 straipsnį ne vėliau kaip per 
2 metus nuo 91 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos datos. Dėl šio pasiūlymo jie 
sprendžia laikydamiesi Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 294 
straipsnyje nustatytos tvarkos.

Or. de


