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Grozījums Nr. 11
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Darbinieku personas dati, jo īpaši 
slepeni dati, piemēram, politiskie uzskati, 
piederība arodbiedrībām un dalība to 
pasākumos, saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 8., 12. un 
28. pantu un Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 8. un 11. pantu ir jāaizsargā,
un tos nekādā gadījumā nedrīkst 
izmantot, lai darbinieku iekļautu tā 
saucamajos “melnajos sarakstos”, ko 
izplata citiem uzņēmumiem nolūkā 
ierobežot atsevišķu darbinieku iespējas.

Or. de

Grozījums Nr. 12
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību 
kontekstā. Ja pārzinis ir valsts iestāde 
nevienlīdzība būtu saskatāma tikai īpašās 

svītrots
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datu apstrādes darbībās, kad valsts iestāde 
var uzlikt pienākumu, pamatojoties uz 
savām valsts iestādes pilnvarām, un 
piekrišanu nevar uzskatīt par brīvu, 
ņemot vērā datu subjekta intereses.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā noteikuma vietā datu aizsardzības tiesību aktiem būtu jānodrošina datu subjekta 
iespējas brīvprātīgi izvēlēties, vai piekrist vai nepiekrist savu datu apstrādei. Turklāt jābūt 
iespējai paust piekrišanu personas datu apstrādei darba attiecībās, ja datu apstrāde 
darbiniekam nav īpaši nozīmīga.

Grozījums Nr. 13
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Datu apstrāde darba attiecību kontekstā, 
ja tās galvenais mērķis ir nodrošināt 
darbiniekam labvēlīgāku tiesisko un 
ekonomisko situāciju, ir izņēmums. Ja 
pārzinis ir valsts iestāde, nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

Or. de
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Grozījums Nr. 14
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Datu apstrāde darba attiecību kontekstā, 
ja tās galvenais mērķis ir nodrošināt 
darbiniekam labvēlīgāku tiesisko un 
ekonomisko situāciju, ir izņēmums. Ja 
pārzinis ir valsts iestāde, nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

Or. de

Grozījums Nr. 15
Martin Kastler

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
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datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā, 
t. i., tās galvenais mērķis ir nodrošināt 
attiecīgajām personām labvēlīgāku 
tiesisko un ekonomisko situāciju. Ja 
pārzinis ir valsts iestāde, nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

Or. de

Grozījums Nr. 16
Paul Murphy

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, tas jo īpaši ir gadījumos, ja 
personas datu apstrāde izpaužas kā 
darbinieka personas datu apstrāde, ko veic 
darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Tāpēc piekrišanai nebūtu jābūt par 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
darba attiecību kontekstā. Ja pārzinis ir 
valsts iestāde, nevienlīdzība būtu 
saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.
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Or. en

Grozījums Nr. 17
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic uzņēmums, kas 
apstrādā vairāk nekā 20 cilvēku personas 
datus, vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus. Lai 
nodrošinātu neatkarību, datu aizsardzības 
inspektoriem saistībā ar darba 
pienākumiem ir tiesības uz īpašu 
aizsardzību pret darba attiecību 
izbeigšanu un diskrimināciju, kā arī tikt 
ieceltiem tikai pēc personāla interešu 
pārstāvniecības struktūras piekrišanas; 
turklāt datu aizsardzības inspektoriem 
jābūt iespējai regulāri piedalīties 
apmācībās saistībā ar darba 
pienākumiem, ar kurām saistītos 
izdevumus sedz apstrādes pārzinis un/vai 
apstrādātājs.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
75. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus. Apstrādi veic 
juridiska persona, un tā attiecas uz vairāk 
nekā 250 attiecīgajām personām gadā.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
123. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(123) Personas veselības datu apstrāde bez 
datu subjekta piekrišanas var būt 
nepieciešama sabiedrības interešu vārdā ar 
sabiedrības veselību saistītās jomās. 
Minētajā kontekstā "sabiedrības veselība"
būtu jāinterpretē saskaņā ar definīciju 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regulā (EK) 
Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas 
statistiku par sabiedrības veselību un 
veselības aizsardzību un drošību darbā, 
proti, kā visi elementi, kas saistīti ar 
veselību, proti, veselības stāvoklis, tostarp 
saslimstība un invaliditāte, faktori, kas 
ietekmē veselības stāvokli, veselības 
aprūpes vajadzības, veselības aprūpei 
piešķirtie resursi, veselības aprūpes 
nodrošināšana un vispārēja piekļuve tai, kā 

(123) Personas veselības datu apstrāde bez 
datu subjekta piekrišanas var būt 
nepieciešama sabiedrības interešu vārdā ar 
sabiedrības veselību saistītās jomās. 
Minētajā kontekstā “sabiedrības veselība”
būtu jāinterpretē saskaņā ar definīciju 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regulā (EK) 
Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas 
statistiku par sabiedrības veselību un 
veselības aizsardzību un drošību darbā, 
proti, kā visi elementi, kas saistīti ar 
veselību, proti, veselības stāvoklis, tostarp 
saslimstība un invaliditāte, faktori, kas 
ietekmē veselības stāvokli, veselības 
aprūpes vajadzības, veselības aprūpei 
piešķirtie resursi, veselības aprūpes 
nodrošināšana un vispārēja piekļuve tai, kā 
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arī veselības aprūpes izdevumi un 
finansējums, un nāves cēloņi. Šādai 
personas veselības datu apstrādei 
sabiedrības interešu vārdā nebūtu jānoved 
pie tā, ka trešās personas, piemēram, darba 
devēji, apdrošināšanas sabiedrības un 
kredītiestādes apstrādā personas datus citos 
nolūkos.

arī veselības aprūpes izdevumi un 
finansējums, un nāves cēloņi. Šādai 
personas veselības datu apstrādei 
sabiedrības interešu vārdā nebūtu jānoved 
pie tā, ka trešās personas, piemēram, darba 
devēji, apdrošināšanas sabiedrības un 
kredītiestādes apstrādā personas datus citos 
nolūkos, izņemot gadījumus, kad tās 
piedalās sociālā nodrošinājuma sistēmas 
organizācijā un izpildē.

Or. en

Pamatojums

Dažās ES dalībvalstīs trešās puses piedalās sociālā nodrošinājuma sistēmas organizācijā un 
izpildē. Tāpēc tām ir nepieciešama iespēja apstrādāt personas datus citiem nolūkiem, kas nav 
saistīti ar sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 20
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā,
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas 
datu apstrādi nodarbinātības jomā.

(124) Lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā,
dalībvalstīm, izmantojot tiesiskas prasības, 
jāvar pieņemt īpašus noteikumus par 
personas datu apstrādi nodarbinātības 
jomā. Personas datu apstrāde 
nodarbinātības jomā atbilst izņēmuma 
statusam attiecībā uz šīs regulas 
prasībām. Tāpēc, izmantojot tiesiskās 
prasības, lai pieņemtu īpašus noteikumus 
par personas datu apstrādi nodarbinātības 
jomā, dalībvalstis var pieņemt tiesiskas 
prasības, ar kurām nosaka izņēmumus un 
atkāpes. Dalībvalstīm jābūt arī iespējai 
nodrošināt, ka visus 82. panta 1. punktā 
minētos jautājumus var noteikt arī 
koplīgumos, ko sociālie partneri pārrunā 
un slēdz valsts līmenī.



PE500.581v01-00 10/67 AM\919880LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 21
Martin Kastler

Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas datu 
apstrādi nodarbinātības jomā.

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas datu 
apstrādi nodarbinātības jomā, ievērojot 
šajā regulā noteiktos aizsardzības 
līmeņus. Kamēr atsevišķās dalībvalstīs
pastāv tiesiskais pamats regulēt darba 
attiecību jautājumus ar līgumu starp 
darbinieku pārstāvjiem un uzņēmuma 
vadību vai uzņēmumu grupas vadošo 
uzņēmumu (koplīgums), jābūt iespējai ar 
šādu līgumu regulēt arī personas datu 
apstrādi darba attiecību kontekstā. Tas 
pats attiecas arī uz līgumiem, kas slēgti, 
pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 6. maija 
Direktīvu 2009/38/EK par to, kā izveidot 
Eiropas Uzņēmumu padomi vai 
procedūru darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Kopienas mēroga 
uzņēmumos un Kopienas mēroga 
uzņēmumu grupās. Būtiski 
pamatnoteikumi par nodarbināto 
personas tiesībām joprojām nav pieejami.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Nadja Hirsch
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Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā,
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas datu 
apstrādi nodarbinātības jomā.

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Dalībvalstīm būtu ar likumu jāpieņem īpaši 
noteikumi par personas datu apstrādi 
nodarbinātības jomā, ievērojot šajā regulā 
noteiktos standartus. Kamēr atsevišķās 
dalībvalstīs pastāv tiesiskais pamats 
regulēt darba attiecību jautājumus ar 
līgumu starp darbinieku pārstāvjiem un 
uzņēmuma vadību vai uzņēmumu grupas 
vadošo uzņēmumu (koplīgums) vai 
pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 6. maija 
Direktīvu 2009/38/EK par to, kā izveidot 
Eiropas Uzņēmumu padomi vai 
procedūru darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Kopienas mēroga 
uzņēmumos un Kopienas mēroga 
uzņēmumu grupās1, personas datu 
apstrādi nodarbinātības jomā var regulēt 
arī ar šādu līgumu.
__________________
1 OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 23
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Dalībvalstīm jāvar ar likumu vai ar 
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datu apstrādi nodarbinātības kontekstā,
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas 
datu apstrādi nodarbinātības jomā.

koplīgumu regulēt personas datu apstrādi 
nodarbinātības kontekstā atbilstoši valstu 
praksēm personas datu regulēšanā 
nodarbinātības kontekstā starp darba 
devēju un darbinieku pārstāvjiem. Ar 
šādiem koplīgumiem var regulēt arī 
personas datu apstrādi, un līgumslēdzējas 
puses tos var izmantot kā galveno tiesisko 
instrumentu. Regulā nav noteikti 
ierobežojumi koplīgumiem. Ja attiecīgajā 
dalībvalstī ir likumīgais pamats 
nodarbinātības jautājumu regulēšanai ar 
līgumiem starp darbinieku pārstāvjiem un 
uzņēmuma vadību vai uzņēmumu grupas 
vadošo uzņēmumu (koplīgums) vai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 6. maija 
Direktīvu 2009/38/EK par to, kā izveidot 
Eiropas Uzņēmumu padomi vai 
procedūru darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Kopienas mēroga 
uzņēmumos un Kopienas mēroga 
uzņēmumu grupās nolūkā informēt un 
konsultēt darbiniekus, dalībvalstij jāvar ar 
šādu līgumu regulēt arī personas datu 
apstrādi nodarbinātības kontekstā.

Or. en

Pamatojums

Tekstā ir skaidri jānorāda, ka ar koplīgumiem starp darba devēju vai darbinieku pārstāvjiem 
var regulēt arī personas datu apstrādi nodarbinātības kontekstā un šādi koplīgumi var būt 
līgumslēdzēju pušu galvenais tiesiskais pārvaldības instruments.

Grozījums Nr. 24
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
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Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas datu 
apstrādi nodarbinātības jomā.

Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos minimālos standartus, būtu ar 
likumu jāpieņem īpaši noteikumi par 
personas datu apstrādi nodarbinātības 
jomā. Personas datu apstrādi darba 
attiecību jomā var regulēt arī ar 
koplīgumiem, ar nosacījumu, ka 
darbiniekiem ir pietiekami nodrošināts 
šajā regulā noteiktais aizsardzības 
līmenis.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
124.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124a) Lai aizsargātu savas uzņēmuma 
intereses, kas ir tieši saistītas ar darba 
attiecībām, ir pieļaujama arī darbinieku 
datu nodošana un apstrāde uzņēmumu 
grupu ietvaros. Tas nevar būt pretrunā 
attiecīgo personu aizsargājamām 
interesēm. Darbinieku dati ir jebkādi 
attiecīgo personu personas dati, kas ir 
tieši saistīti ar darba attiecībām. 
Noteikumā, kas minēts 82. panta 
4. punktā, ņemta vērā plaši izplatītā 
darbinieku datu apstrādes prakse 
uzņēmumu grupās.

Or. de

Grozījums Nr. 26
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a šī regula attiecas uz to datu subjektu 
personas datu apstrādi, kuru dzīvesvieta 
nav Savienībā un kuru datus apstrādā 
Savienībā reģistrēts pārzinis vai 
apstrādātājs, veicot ekonomiskās darbības 
trešā(-s) valstī(-s).

Or. en

Grozījums Nr. 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a šī regula attiecas uz to datu subjektu 
personas datu apstrādi, kuru dzīvesvieta 
nav Savienībā un kuru datus apstrādā 
Savienībā reģistrēts pārzinis vai 
apstrādātājs, veicot ekonomiskās darbības 
trešā(-s) valstī(-s).

Or. en

Grozījums Nr. 28
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās 
puses vai pušu, kurām dati tiek atklāti, 
likumīgo interešu ievērošanai, izņemot, ja 
datu subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
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bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Lai kolektīvo sarunu sistēma darbotos pienācīgi, arodbiedrībām jābūt iespējai pārraudzīt 
kolektīvo līgumu ievērošanu. Pašlaik to veic saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. panta 
f) punkta pamatnostādnēm. 7. panta f) punktā atzītas trešo pušu likumīgās intereses apstrādāt 
personas datus. Darba devējs parasti tiek uzskatīts par pārzini, savukārt arodbiedrības par 
trešo pusi.

Grozījums Nr. 29
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apstrāde ir tieši nepieciešama 
darbinieka darba attiecībās, un dati ir 
saistīti ar iesaistīto pušu tiesību un 
pienākumu pārvaldību vai ar 
priekšrocībām, ko pārzinis nodrošina 
darbiniekam, vai izriet no attiecīgā darba 
specifikas;

Or. en

Pamatojums

Darba devējam jāapstrādā darbinieka personas dati, ja to apstrāde ir tieši nepieciešama 
darbinieka darba attiecībās. Datu apstrādes vajadzību var noteikt iestādes, klienti, darba vide 
vai personāla vadība. Apstrādei ir jābūt nepieciešamai darba attiecībās, un datiem jābūt 
saistītiem ar iesaistīto pušu tiesību un pienākumu pārvaldību vai ar priekšrocībām, ko 
pārzinis nodrošina darbiniekam, vai jāizriet no darba specifikas.

Grozījums Nr. 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a datus nedrīkst izmantot pret datu 
subjektu disciplinārā uzklausīšanā vai 
nolūkā viņu iekļaut “melnajā sarakstā”, 
aizliegt vai kavēt turpmāko nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
fa) apakšpunktā minētajiem pamatiem. 
Tas jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Nav nekāda pamata ierobežot turpmākas apstrādes juridisko pamatu tikai no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktam. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav savienojams ar to, kuram personas dati 
ir savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar vismaz vienu no 1. punkta a) līdz fi) apakšpunktā 
minētajiem pamatiem.

Grozījums Nr. 32
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par apstrādes likumību veido datu aizsardzības noteikumu kodolu. Tā kā noteikumi 
par deleģētajiem aktiem ir jāattiecina tikai uz mazāk nozīmīgiem regulas elementiem, 
5. punkts ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 33
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma.

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma, ne arī ietekmē datu apstrādes 
likumību, kuras pamatā ir citi iemesli, kas 
minēti 6. panta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, pārzinim ir iespēja 
turpināt datu apstrādi, pamatojoties uz citu apstrādes iemeslu, ja ir izpildīti attiecīgie 
nosacījumi.

Grozījums Nr. 34
Sari Essayah
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Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Aizliegums, balstot datu apstrādi uz piekrišanu, ja datu subjekta un pārziņa attiecībās ir 
ievērojama nevienlīdzība, ir pārāk vienkāršots. Šis noteikums arī vājina datu subjekta gribas 
brīvību un spējas lemt par savu personas datu apstrādi. Ierosinātā noteikuma vietā datu 
aizsardzības tiesību aktiem būtu jānodrošina datu subjektam brīvprātīgas izvēles iespēja lemt 
par to, vai piekrist savu datu apstrādei vai nepiekrist.

Grozījums Nr. 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas nevar ietekmēt darba 
devēja tiesības apstrādāt datus uz 
darbinieka piekrišanas pamata, ne arī 
valsts sektora iestāžu tiesības apstrādāt 
datus uz pilsoņa piekrišanas pamata.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Philippe De Backer
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Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Nevar būt nekāda skaidri 
saskatāma nevienlīdzība, ja datu 
apstrādes nolūks nepārprotami ir radīt 
tiesiski vai finansiāli izdevīgu situāciju 
datu subjektam, jo īpaši nodarbinātības 
kontekstā vai saistībā ar aizsardzību pret 
risku.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Martin Kastler

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Nav piemērojams 4. punkts, ja datu 
apstrādi veic nodarbinātības kontekstā 
saskaņā ar 82. pantu un tās mērķis ir 
radīt tiesiski vai ekonomiski izdevīgu 
situāciju darbiniekam.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Darbinieks var piekrist personas datu 
apstrādei tikai tad, ja viņam tā nav īpaši 
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nozīmīga.

Or. en

Pamatojums

Darba devējs var apstrādāt tikai tādus darbinieka personas datus, kas ir tieši nepieciešami 
darba attiecībās. Darbinieka piekrišana principā nevar būt apstrādes pamats. Tomēr ir 
iespējami dati, kas darbiniekam nav īpaši nozīmīgi, un situācijas, kurās apstrāde ir 
darbinieka interesēs. Tāpēc piekrišana varētu būt apstrādes pamats, taču tikai tad, ja datu 
apstrāde darbiniekam nav īpaši nozīmīga.

Grozījums Nr. 39
Stephen Hughes

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai un dalību tās darbībās, kā 
arī ģenētiskos datus vai datus par personas 
veselību, seksuālo dzīvi vai sodāmību, vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem. Jo 
īpaši tas attiecas uz aizsardzības 
pasākumiem, lai aizliegtu darbinieku 
iekļaušanu “melnajos sarakstos”, 
piemēram, saistībā ar viņu darbībām 
arodbiedrībās vai veselības un drošības 
jomas pārstāvju uzdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai un dalību tās aktivitātēs, kā 
arī ģenētiskos datus vai datus par personas 
veselību, seksuālo dzīvi vai sodāmību, vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par avotu, no kura iegūti personas dati.

3. Ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par avotu, no kura iegūti personas dati. Tas 
attiecas arī uz datiem, kas nelegāli iegūti 
no trešās puses un nodoti pārzinim.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datus neiegūst no datu subjekta un 
šādas informācijas sniegšana nav 
iespējama vai prasītu nesamērīgas pūles; 
vai

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
17. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Vienlaikus ievērojot šajā regulā 
noteiktās datu prasības, jo īpaši integrēto 
privātuma aizsardzību, šā panta 4. un 
6. punkta noteikumi neietekmē valsts 
sektora iestāžu tiesības glabāt datus, lai 
dokumentētu faktus attiecībā uz 
konkrētiem gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) prasību par iepriekšēju atļauju vai 
iepriekšēju apspriešanos ar uzraudzības 
iestādi ievērošanu saskaņā ar 34. panta 
1. un 2. punktu;

d) prasību par iepriekšēju paziņojumu vai 
iepriekšēju apspriešanos ar uzraudzības 
iestādi ievērošanu saskaņā ar 34. panta 
1. un 2. punktu;

Or. en

Pamatojums

Procedūras, kurām nepieciešama iepriekšēja atļauja, pārzinim izmaksā dārgi un ir
laikietilpīgas, un to pievienoto vērtību salīdzinājumā ar iepriekšēju paziņojumu sistēmu var 
apšaubīt datu aizsardzības aspektā. Iepriekšēji paziņojumi, kas uzraudzības iestādei ļauj 
reaģēt un rīkoties, ir pietiekami, kā arī nodrošina ērti izmantojamu datu aizsardzības 
procedūru.
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Grozījums Nr. 45
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzinis īsteno mehānismu, kas 
nodrošina 1. un 2. punktā minēto 
pasākumu efektivitātes pārbaudi. Ja tas ir 
samērīgi, šo pārbaudi veic neatkarīgs 
iekšējs vai ārējs revidents.

3. Pārzinis īsteno mehānismu, kas 
nodrošina 1. un 2. punktā minēto 
pasākumu efektivitātes pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi sarežģīti noteikt, kurā gadījumā tiek ievērota samērīguma prasība, un atšķirīgo 
skaidrojumu dēļ tā var izraisīt nevienlīdzīgu attieksmi pret pārziņiem. Efektīvai datu 
aizsardzībai pietiek ar to, ka pārzinis īsteno mehānismus, lai pārbaudītu veikto pasākumu 
efektivitāti, kas ir minēts pirmajā teikumā.

Grozījums Nr. 46
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības 1. punktā minētajiem 
piemērotiem pasākumiem, kas nav 
2. punktā uzskaitītie pasākumi, 
nosacījumus pārbaudes un revīzijas 
mehānismiem, kas minēti 3. punktā, un 
attiecībā uz samērīguma kritērijiem 
saskaņā ar 3. punktu, un apsvērt īpašus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šajā saistībā deleģētās pilnvaras nav nepieciešamas.

Grozījums Nr. 47
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var paredzēt tehniskos 
standartus prasībām, kas paredzētas 1. un 
2. punktā. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā saistībā deleģētās pilnvaras nav nepieciešamas.

Grozījums Nr. 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) valsts sektora iestāde, ja tā izmanto 
datus, kas nav personas slepenie dati, 
saskaņā ar 9. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmumam vai organizācijai, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas un 
kura veiktā personas datu apstrāde ir tikai 
palīgdarbība salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

b) uzņēmumam vai organizācijai, kas 
apstrādā mazāk nekā 20 personu personas 
datus.

Or. de

Grozījums Nr. 50
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmumam vai organizācijai, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas un
kura veiktā personas datu apstrāde ir tikai 
palīgdarbība salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

b) uzņēmumam vai organizācijai, kura 
veiktā personas datu apstrāde ir tikai 
palīgdarbība salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Darbinieku skaita ierobežojums līdz 250 darbiniekiem rada nevienlīdzību starp darba 
devējiem, diskriminē lielākos uzņēmumus un nekādā mērā nav nepieciešams, lai sasniegtu 
mērķi. Nav saistības starp darbinieku skaitu un uzņēmumā glabāto personas datu apmēru vai 
veidu. Maza organizācija, kurā ir tikai daži darbinieki, var pārvaldīt lielu daudzumu deleģēto 
personas datu un otrādi. Turklāt ne visos aspektos ierobežojums ir vienkārši saprotams.

Grozījums Nr. 51
Liisa Jaakonsaari

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmumam vai organizācijai, kas b) uzņēmumam vai organizācijai, kura 
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nodarbina mazāk nekā 250 personas un
kura veiktā personas datu apstrāde ir tikai 
palīgdarbība salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

veiktā personas datu apstrāde ir tikai 
palīgdarbība salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
IV nodaļa – 3. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DATU AIZSARDZĪBAS IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMS UN IEPRIEKŠĒJA 
ATĻAUJA

DATU AIZSARDZĪBAS IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMS UN IEPRIEKŠĒJS
PAZIŅOJUMS

Or. en

Grozījums Nr. 53
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. un 4. punktu nepiemēro, ja 
pārzinis ir valsts iestāde vai struktūra un ja 
apstrāde saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu pamatota ar juridisku 
pienākumu, kas paredz noteikumus un 
procedūras apstrādes darbībām un ko 
regulē Savienības tiesības, izņemot, ja 
dalībvalsts uzskata par nepieciešamu veikt 
šādu ietekmes novērtējumu pirms apstrādes 
darbībām.

5. Šā panta 1. un 4. punktu nepiemēro, ja 
pārzinis ir valsts iestāde vai struktūra un ja 
apstrāde saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu pamatota ar juridisku 
pienākumu, kas paredz noteikumus un 
procedūras apstrādes darbībām un ko 
regulē Savienības vai valstu tiesības, 
izņemot, ja dalībvalsts uzskata par 
nepieciešamu veikt šādu ietekmes 
novērtējumu pirms apstrādes darbībām.

Or. en
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Pamatojums

Valsts sektora iestādes vai struktūras nenošķir uzdevumus atkarībā no tā, vai to pamatā ir 
Savienības tiesību akti vai citi tiesību akti. Iestādes apstrādi lielākoties veic atbilstoši tiesību 
aktos noteiktajām saistībām. Ņemot vērā, piemēram, vietējo iestāžu darbību, būtu sarežģīti 
nošķirt apstrādi, ko veic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, no apstrādes, ko veic saskaņā 
tikai ar valsts tiesību aktiem. Dažos gadījumos apstrādi arī var izraisīt gan Savienības, gan 
valstu tiesību aktu prasības.

Grozījums Nr. 54
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus attiecībā uz apstrādes 
darbībām, kas var radīt īpašu 
apdraudējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, 
un prasības attiecībā uz novērtējumu, kas 
minēts 3. punktā, ietverot mērogojamības, 
pārbaudāmības un revīzijas nosacījumus. 
Šajā sakarā Komisija apsver īpašus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā saistībā deleģētās pilnvaras nav nepieciešamas.

Grozījums Nr. 55
Sari Essayah

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

7. Komisija var noteikt standartus un 
procedūras, saskaņā ar kuriem jāveic 
novērtējums, tā pārbaude un revīzija, kā 
minēts 3. punktā. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 56
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšēja atļauja un iepriekšēja 
apspriešanās

Iepriekšējs paziņojums un iepriekšēja 
apspriešanās

Or. en

Grozījums Nr. 57
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu un jo īpaši lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai attiecīgā gadījumā apstrādātājs 
pirms personas datu apstrādes saņem
uzraudzības iestādes atļauju, ja pārzinis 
vai apstrādātājs izstrādā līguma 
noteikumus saskaņā ar 42. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu vai nenodrošina atbilstošus 
aizsardzības pasākumus juridiski saistošā 
dokumentā, kas minēts 42. panta 5. punktā, 

1. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu, un jo īpaši lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai attiecīgā gadījumā apstrādātājs 
pirms personas datu apstrādes paziņo
uzraudzības iestādei, ja pārzinis vai 
apstrādātājs izstrādā līguma noteikumus 
saskaņā ar 42. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu vai nenodrošina atbilstošus 
aizsardzības pasākumus juridiski saistošā 
dokumentā, kas minēts 42. panta 5. punktā, 
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personas datu nosūtīšanai uz trešo valsti 
vai starptautisku organizāciju.

personas datu nosūtīšanai uz trešo valsti 
vai starptautisku organizāciju.

Or. en

Pamatojums

Procedūras, kurām nepieciešama iepriekšēja atļauja, pārzinim izmaksā dārgi un ir 
laikietilpīgas, un to pievienoto vērtību salīdzinājumā ar iepriekšēju paziņojumu sistēmu var 
apšaubīt datu aizsardzības aspektā. Iepriekšēji paziņojumi, kas uzraudzības iestādei ļauj 
reaģēt un rīkoties, ir pietiekami, kā arī nodrošina ērti izmantojamu datu aizsardzības 
procedūru.

Grozījums Nr. 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis un apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru katrā gadījumā, 
kad

1. Pārzinis un apstrādātājs pēc uzņēmuma 
interešu pārstāvības piekrišanas ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru katrā gadījumā, 
kad

Or. de

Grozījums Nr. 59
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apstrādi veic valsts iestāde vai struktūra; 
vai

a) apstrādi veic valsts iestāde vai struktūra
vai valsts iestādes vai struktūras vārdā; 
vai

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādi veic uzņēmums, kas nodarbina 
250 personas vai vairāk; vai

b) apstrādi veic uzņēmums, kas apstrādā 
vairāk nekā 20 personu personas datus; 
vai

Or. de

Grozījums Nr. 61
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādi veic uzņēmums, kas nodarbina 
250 personas vai vairāk; vai

b) apstrādi veic juridiska persona, un 
apstrāde attiecas uz vairāk nekā 100 datu 
subjektiem gadā; vai

Or. en

Grozījums Nr. 62
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādi veic uzņēmums, kas nodarbina 
250 personas vai vairāk; vai

b) apstrādi veic juridiska persona, un 
apstrāde attiecas uz vairāk nekā 250 
attiecīgajām personām gadā.

Or. de
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Grozījums Nr. 63
Jean Lambert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) apstrādātie dati ir īpaši slepeni, 
piemēram, medicīniskā informācija; vai

Or. en

Grozījums Nr. 64
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kas minēti 1. punkta 
b) apakšpunktā, uzņēmumu grupa var 
iecelt vienu datu aizsardzības inspektoru.

2. Organizāciju grupa, kas minēta
1. punkta a) un b) apakšpunktā, var iecelt 
vienu datu aizsardzības inspektoru.

Or. en

Pamatojums

Valsts sektora iestādes mūsdienās daudzās jomās darbojas līdzīgi uzņēmumiem. Grupai, ko 
veido gan valsts, gan privātā sektora vienības, regulā nevajadzētu liegt iespēju iecelt vienu 
datu aizsardzības inspektoru.

Grozījums Nr. 65
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kas minēti 1. punkta 
b) apakšpunktā, uzņēmumu grupa var 
iecelt vienu datu aizsardzības inspektoru.

2. Gadījumos, kas minēti 1. punkta 
b) apakšpunktā, uzņēmumu grupa var 
iecelt vienu datu aizsardzības inspektoru, 
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ja ir piemērojama viena jurisdikcija.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja minētās grupas uzņēmumi atrodas 
vairākās dalībvalstīs, katrā attiecīgajā 
dalībvalstī ir jāieceļ viens datu 
aizsardzības inspektors, ievērojot 
1. punkta nosacījumus.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārzinis vai apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru, pamatojoties uz tā 
profesionālo kvalifikāciju, jo īpaši 
pamatojoties uz eksperta līmeņa zināšanām 
datu aizsardzības tiesību un prakses jomā 
un spēju pildīt uzdevumus, kas minēti 
37. pantā. Nepieciešamo eksperta zināšanu 
līmeni nosaka jo īpaši ņemot vērā datu 
apstrādi, kas tiek veikta, un aizsardzību, 
kas nepieciešama pārziņa vai apstrādātāja 
apstrādātajiem personas datiem.

5. Pārzinis vai apstrādātājs pēc uzņēmuma 
interešu pārstāvības piekrišanas ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru, pamatojoties uz tā 
profesionālo kvalifikāciju, jo īpaši 
pamatojoties uz eksperta līmeņa zināšanām 
datu aizsardzības tiesību un prakses jomā 
un spēju pildīt uzdevumus, kas minēti 
37. pantā. Nepieciešamo eksperta zināšanu 
līmeni nosaka jo īpaši ņemot vērā datu 
apstrādi, kas tiek veikta, un aizsardzību, 
kas nepieciešama pārziņa vai apstrādātāja 
apstrādātajiem personas datiem. Datu 
aizsardzības inspektoram ir iespēja 
regulāri saņemt apmācību saistībā ar 
saviem pienākumiem, apmācību izmaksas 
sedz datu apstrādes pārzinis un/vai 
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apstrādātājs.

Or. de

Grozījums Nr. 68
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pārzinis vai apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru uz vismaz divu 
gadu termiņu. Datu aizsardzības 
inspektoru var atkārtoti iecelt uz 
turpmākiem termiņiem. Datu aizsardzības 
inspektoru pirms pilnvaru termiņa beigām 
var atcelt tikai tad, ja datu aizsardzības 
inspektors vairs neatbilst savu uzdevumu 
izpildes nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikums neatbilst subsidiaritātes principam. Lēmumi par detalizētākajiem jautājumiem 
būtu jāpieņem dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 69
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
35. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz pārziņa vai 
apstrādātāja pamatdarbību, kas minēta 
1. punkta c) apakšpunktā, un kritērijus 
datu aizsardzības inspektora 

svītrots
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profesionālajai kvalifikācijai, kas minēta 
5. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šajā saistībā deleģētās pilnvaras nav nepieciešamas.

Grozījums Nr. 70
Liisa Jaakonsaari

Regulas priekšlikums
35. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz pārziņa vai 
apstrādātāja pamatdarbību, kas minēta 
1. punkta c) apakšpunktā, un kritērijus 
datu aizsardzības inspektora 
profesionālajai kvalifikācijai, kas minēta 
5. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 71
Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pēc uzņēmuma interešu pārstāvības 
un datu aizsardzības inspektora 
piekrišanas attiecīgā biroja atrašanās 
vietā izveido;

Or. de
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Grozījums Nr. 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts būtisks 
vai ne īpaši būtisks kaitējums nelikumīgas 
datu apstrādes, tostarp iekļaušanas 
“melnajā sarakstā”, vai tādu darbību 
rezultātā, kuras neatbilst šai regulai, ir 
tiesības saņemt no pārziņa vai apstrādātāja 
kompensāciju par nodarīto kaitējumu un 
par jebkādu morālo kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Stephen Hughes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
efektīviem soda mēriem, kas ļauj aizkavēt 
un novērst jebkādus pamattiesību uz 
personas datu aizsardzību pārkāpumus 
atbilstoši Pamattiesību hartai, tostarp 
tiesiskus noteikumus, ar ko personas datu 
izmantošanu nolūkā iekļaut darbiniekus 
“melnajā sarakstā” vai radīt šķēršļus viņu 
turpmākai nodarbinātībai aizliedz kā 
noziedzīgu nodarījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Stephen Hughes
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Regulas priekšlikums
78. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, ka personas
vai uzņēmumi, kuri izmanto “melnos 
sarakstus”, zaudē ES dotāciju un 
finansējuma saņemšanas tiesības, kā arī 
tiesības piedalīties citos publiskā 
iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas konkursos ES, valstu vai 
valsts sektora iestāžu līmenī, līdz visi 
tiesas procesi ir oficiāli pabeigti, visas 
kompensācijas ir pilnībā izmaksātas 
cietušajiem un ir pieejami ticami 
pierādījumi, ka šāda noziedzīga kultūra 
organizācijā vairs nepastāv.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas,
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

b) uzņēmums vai organizācija apstrādā 
personas datus tikai kā palīgdarbību 
salīdzinājumā ar tā galveno darbību.

Or. en

Pamatojums

Darbinieku skaita ierobežojums līdz 250 darbiniekiem rada nevienlīdzību starp darba 
devējiem, diskriminē lielākos uzņēmumus un nekādā mērā nav nepieciešams, lai sasniegtu 
mērķi. Turklāt ne visos aspektos ierobežojums ir vienkārši saprotams.
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Grozījums Nr. 76
Liisa Jaakonsaari

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas,
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

b) uzņēmums vai organizācija apstrādā 
personas datus tikai kā palīgdarbību 
salīdzinājumā ar tā galveno darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
81. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojoties uz sabiedrības interesēm 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā, 
piemēram, aizsardzībai pret nopietniem 
pārrobežu draudiem veselībai vai augstu 
kvalitātes un drošības standartu 
nodrošināšanai, cita starpā zālēm vai 
medicīnas ierīcēm; vai

b) pamatojoties uz sabiedrības interesēm 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā, 
piemēram, aizsardzībai pret nopietniem 
pārrobežu draudiem veselībai vai augstu 
kvalitātes un drošības standartu 
nodrošināšanai, cita starpā zālēm vai 
medicīnas ierīcēm;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
81. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pamatojoties uz citām sabiedrības 
interesēm tādās jomās kā sociālā 

c) pamatojoties uz citām sabiedrības 
interesēm tādās jomās kā sociālā 
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aizsardzība, jo īpaši lai nodrošinātu 
pabalstu un veselības apdrošināšanas 
sistēmas pakalpojumu pieprasīšanai 
izmantoto procedūru kvalitāti un izmaksu 
lietderību.

aizsardzība, jo īpaši lai nodrošinātu 
pabalstu un veselības apdrošināšanas 
sistēmas pakalpojumu pieprasīšanai 
izmantoto procedūru kvalitāti un izmaksu 
lietderību; vai

Or. en

Grozījums Nr. 79
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
81. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) maksājot algu slimības gadījumā vai 
piešķirot citas līdzvērtīgas priekšrocības 
veselības jomā, vai noskaidrojot, vai 
prombūtnei ir pamatots iemesls, vai tad, ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu citas 
tiesības un pienākumus saistībā ar darba 
līgumu;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāspēj valsts līmenī regulēt personas datu apstrādi attiecībā uz veselības jomu, 
lai maksātu algu slimības gadījumā vai piešķirtu citas līdzvērtīgas priekšrocības veselības 
jomā, vai noskaidrotu, vai prombūtnei ir pamatots iemesls, vai apstrādi, kas ir vajadzīga, lai 
īstenotu citas tiesības un pienākumus saistībā ar darba līgumu.

Grozījums Nr. 80
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt citas sabiedrības 

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt citas sabiedrības 
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intereses veselības aizsardzības jomā, kas 
minētas 1. punkta b) apakšpunktā, un 
kritērijus un prasības aizsardzības 
pasākumiem attiecībā uz personas datu 
apstrādi nolūkos, kas minēti 1. punktā.

intereses veselības aizsardzības jomā, kas 
minētas 1. punkta b) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
82. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apstrāde saistībā ar nodarbinātību Apstrāde saistībā ar darba tirgu

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
82. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apstrāde saistībā ar nodarbinātību Minimālie standarti datu apstrādei
saistībā ar nodarbinātību

Or. en

Grozījums Nr. 83
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

1. Dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem var ar tiesību normām
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas un darbā pieteikšanās 
nolūkos uzņēmumu grupas ietvaros, darba 
līguma izpildei, ietverot likumā un
koplīgumā paredzētu saistību izpildi, 
kolektīvo nolīgumu, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

Šajā regulā noteiktais aizsardzības 
līmenis nedrīkst būt ievērojami zemāks, jo 
īpaši, ja noteikumus izveido ar 
nolīgumiem starp darbinieku pārstāvjiem 
un uzņēmuma vadību vai uzņēmuma 
grupas vadošo uzņēmumu.
Dalībvalstu tiesības paredzēt darbiniekam 
izdevīgākus aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
nodarbinātības kontekstā paliek 
neskartas.

Or. de

Pamatojums

Darbības līgumi var arī novērst kaitējumu darbiniekiem, ja darbības līgums ir veidots 
darbības partnera regulēšanas kompetences ietvaros un tajā ņemti vērā darbinieka personas 
aizsardzības principi darba attiecībās.

Grozījums Nr. 84
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

1. Dalībvalstis var ar tiesiskiem 
noteikumiem paredzēt īpašus noteikumus, 
kas regulē darbinieku personas datu 
apstrādi saistībā ar nodarbinātību, jo īpaši 
darbā pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, koplīgumus, 
darba vadībai, plānošanai un organizēšanai, 
veselībai un drošībai darba vietā un 
individuālu vai kolektīvu ar nodarbinātību 
saistītu tiesību vai priekšrocību 
izmantošanas vai baudīšanas nolūkos un 
darba attiecību izbeigšanas nolūkos.

Šajā regulā noteiktais aizsardzības 
līmenis nedrīkst būt zemāks, jo īpaši, ja 
noteikumus izveido ar nolīgumiem starp 
darbinieku pārstāvjiem un uzņēmuma 
vadību vai uzņēmuma grupas vadošo 
uzņēmumu.
Dalībvalstu vai sociālo partneru tiesības 
ar koplīgumiem paredzēt darbiniekam 
izdevīgākus aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
nodarbinātības kontekstā paliek 
neskartas.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu darba koplīguma slēgšanas sarunu brīvību, tā nav jāierobežo ar šo regulu, un 
frāze „Ievērojot šajā regulā noteiktos ierobežojumus” ir jāsvītro. Turklāt koplīgumus 
slēdzošajām pusēm, tāpat kā dalībvalstīm, jābūt iespējām pieņemt noteikumus, kas 
darbiniekiem ir izdevīgāki.

Grozījums Nr. 85
Martin Kastler

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

1. Dalībvalstis, izmantojot tiesību normas,
var paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību darbā pieņemšanas 
nolūkos, darba līguma izpildei, ietverot 
likumā vai koplīgumā paredzētu saistību 
izpildi, koplīgumu, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

Šajā regulā noteiktais aizsardzības 
līmenis nekādā gadījumā nedrīkst būt 
zemāks, jo īpaši attiecībā uz koplīgumiem.
Dalībvalstu tiesības paredzēt darbiniekam 
izdevīgākus aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
nodarbinātības kontekstā paliek 
neskartas.

Or. de

Grozījums Nr. 86
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu 
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz šajā 
regulā noteiktajiem minimālajiem 
standartiem, var ar likumu vai ar 
koplīgumiem paredzēt īpašus noteikumus, 
kas regulē darbinieku personas datu 
apstrādi saistībā ar nodarbinātību, jo īpaši 
darbā pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
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drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

Or. de

Grozījums Nr. 87
Traian Ungureanu

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus un ņemot vērā 
proporcionalitātes principu, dalībvalstis 
var paredzēt īpašus tiesību aktus, kas 
regulē darbinieku personas datu apstrādi 
saistībā ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 1. Dalībvalstis, izmantojot tiesiskus 
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ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

noteikumus, var paredzēt īpašus 
noteikumus, kas regulē darbinieku 
personas datu apstrādi saistībā ar 
nodarbinātību, jo īpaši darbā pieņemšanas 
nolūkos, darba līguma izpildei, ietverot 
likumā vai koplīgumā paredzētu saistību 
izpildi, darba vadībai, plānošanai un 
organizēšanai, veselībai un drošībai darba 
vietā un individuālu vai kolektīvu ar 
nodarbinātību saistītu tiesību vai 
priekšrocību izmantošanas vai baudīšanas 
nolūkos un darba attiecību izbeigšanas 
nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Stephen Hughes

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu 
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

1. Dalībvalstis ar likumu un praksē pieņem
īpašus noteikumus, kas regulē darbinieku 
personas datu apstrādi saistībā ar 
nodarbinātību, jo īpaši, bet ne tikai darbā 
pieņemšanas nolūkos vai darba līguma 
izpildei. Tas ietver pasākumus nolūkā 
aizliegt darbinieku iekļaušanu “melnajos 
sarakstos”, likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Olle Ludvigsson
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Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

1. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
praksēm dalībvalstis var paredzēt īpašus 
noteikumus, kas regulē darbinieku 
personas datu apstrādi darba tirgū, jo īpaši, 
bet ne tikai darbā pieņemšanas nolūkos, 
darba līguma izpildei, ietverot likumā vai 
koplīgumā paredzētu saistību izpildi, darba 
vadībai, plānošanai un organizēšanai, 
veselībai un drošībai darba vietā un 
individuālu vai kolektīvu ar nodarbinātību 
saistītu tiesību vai priekšrocību 
izmantošanas vai baudīšanas nolūkos un 
darba attiecību izbeigšanas nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Lai kolektīvo sarunu sistēma darbotos pienācīgi, arodbiedrībām jābūt iespējai pārraudzīt 
kolektīvo līgumu ievērošanu. Pašlaik to veic saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. panta 
f) punkta pamatnostādnēm. 7. panta f) punktā atzītas trešo pušu likumīgās intereses apstrādāt 
personas datus. Darba devējs parasti tiek uzskatīts par pārzini, savukārt arodbiedrības par 
trešo pusi.

Grozījums Nr. 91
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu 
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 

1. Pamatojoties uz šajā regulā minētajiem 
noteikumiem, dalībvalstis var ar likumu 
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
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paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot citus šīs regulas noteikumus, 
82. panta 1. punktā minētajos dalībvalstu 
tiesiskajos noteikumos jāiekļauj vismaz 
šādi minimālie standarti:
a) nav pieļaujama darbinieku datu 
apstrāde, darbiniekam par to nezinot. 
Atkāpjoties no pirmā teikuma, dalībvalstis 
var ar likumu un ar samērīgu dzēšanas 
termiņu paredzēt iespēju, ka dokumentētie 
fakti rada aizdomas par to, ka darbinieks 
darba attiecību ietvaros ir paveicis 
noziedzīgu nodarījumu vai citu būtisku 
pārkāpumu, informācija ir nepieciešama 
izmeklēšanai, un ieguves veids un apmērs 
ir samērīgs ar tās mērķi. Visos gadījumos 
ir jāaizsargā darbinieka privātā un intīmā 
dzīve. Izmeklēšana ir atbildīgo iestāžu 
pārziņā;
b) atklāta optiski elektroniska un/vai
atklāta akustiski elektroniska novērošana 
uzņēmuma daļās, kas nav pieejamas 
plašākai sabiedrībai un ko galvenokārt 
izmanto darbinieki privātām darbībām, jo 
īpaši tualetēs, ģērbtuvēs, atpūtas zonās un 
guļamistabās, ir aizliegta. Slepena 
novērošana nav pieļaujama nekādos 
apstākļos;
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c) ja uzņēmumi vai iestādes iegūst vai 
apstrādā personas datus medicīniskas 
izmeklēšanas un/vai kvalifikācijas 
pārbaužu ietvaros, pretendenti vai 
darbinieki par iepriekš ir jāinformē par 
datu izmantošanas nolūkiem un 
jānodrošina, ka viņiem tos paziņo līdz ar 
pārbaužu rezultātiem un pēc pieprasījuma 
izskaidro. Datu ieguve ģenētisku 
pārbaužu un analīžu nolūkiem principā ir 
aizliegta;
d) to, vai ir atļauta tālruņa, e-pastu, 
interneta un citu komunikāciju 
pakalpojumu izmantošana arī privātām 
vajadzībām un kādā mērā, var regulēt ar 
koplīgumiem. Ja ar koplīgumiem to 
regulēt nav iespējams, darba devējs 
attiecīgi vienojas ar darbinieku. Ja ir 
atļauta izmantošana arī privātām 
vajadzībām, attiecīgo komunikācijas datu 
apstrāde ir pieļaujama, jo īpaši, lai 
nodrošinātu datu aizsardzību, 
telekomunikāciju tīklu un pakalpojumu 
netraucētu darbību, kā arī norēķinu 
informāciju. Atkāpjoties no trešā teikuma, 
dalībvalstis ar likumu un ar samērīgu 
dzēšanas termiņu var paredzēt iespēju, ka 
dokumentētie fakti rada aizdomas par to, 
ka darbinieks darba attiecību ietvaros ir 
paveicis noziedzīgu nodarījumu vai citu 
būtisku pārkāpumu, informācija ir 
nepieciešama izmeklēšanai, un ieguves 
veids un apmērs ir samērīgs ar tās mērķi. 
Visos gadījumos ir jāaizsargā darbinieka 
privātā un intīmā dzīve. Izmeklēšana ir 
atbildīgo iestāžu pārziņā;
e) darbinieku, jo īpaši arodbiedrību 
locekļu iekļaušana “melnajos sarakstos” 
nav pieļaujama.

Or. de

Grozījums Nr. 93
Martin Kastler
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Regulas priekšlikums
82. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot citus šīs regulas noteikumus, 
1. punktā minētajos dalībvalstu tiesiskajos 
noteikumos jāiekļauj šādi minimālie 
standarti:
– nav pieļaujama darbinieku datu 
apstrāde, darbiniekam par to nezinot. 
Atkāpjoties no pirmā teikuma, dalībvalstis 
var ar likumu un ar samērīgu dzēšanas 
termiņu paredzēt iespēju, ka dokumentētie 
fakti rada aizdomas par to, ka darbinieks 
darba attiecību ietvaros ir paveicis 
noziedzīgu nodarījumu vai citu būtisku 
pārkāpumu, informācija ir nepieciešama 
izmeklēšanai, un ieguves veids un apmērs 
ir samērīgs ar tās mērķi. Visos gadījumos 
ir jāaizsargā darbinieka privātā un intīmā 
dzīve;
– optiski elektroniska un akustiski 
elektroniska novērošana uzņēmuma 
daļās, kas nav pieejamas plašākai 
sabiedrībai un ko galvenokārt izmanto 
darbinieki privātām darbībām, jo īpaši 
tualetēs, ģērbtuvēs, atpūtas zonās un 
guļamistabās, ir aizliegta. Slepena 
novērošana nav pieļaujama nekādos 
apstākļos. Cita starpā optiski elektroniska 
un atklāta akustiski elektroniska 
novērošana uzņēmuma daļās, kas nav 
pieejamas plašākai sabiedrībai, ir atļauta, 
ja par to attiecīgi informē, tā ir 
nepieciešama datu pārziņa likumīgo 
interešu aizstāvībai un ir pienācīgi 
aizsargātas attiecīgo personu intereses un 
tiesības;
– ja uzņēmumi iegūst vai apstrādā 
personas datus medicīniskas izmeklēšanas 
un/vai kvalifikācijas pārbaužu ietvaros, 
pretendenti vai darbinieki iepriekš ir 
jāinformē par datu izmantošanas 
nolūkiem, tie jāizskaidro, kā arī jāpaziņo
un jāizskaidro iespējamo pārbaužu 
rezultāti. Datu ieguve ģenētisku pārbaužu 
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un analīžu nolūkiem ir aizliegta. Personas 
datu ieguvei un apstrādei medicīniskas 
izmeklēšanas un/vai kvalifikācijas 
pārbaužu ietvaros jābūt nepieciešamai 
darba attiecību īstenošanai;
– tālruņa, e-pasta, interneta un citu 
komunikāciju pakalpojumu izmantošanu 
privātām vajadzībām var regulēt ar 
koplīgumiem. Ja ar koplīgumiem to 
regulēt nav iespējams, darba devējs 
attiecīgi vienojas ar darbinieku. Ja ir 
atļauta izmantošana privātām vajadzībām, 
attiecīgo komunikācijas datu apstrāde ir 
pieļaujama tikai, lai nodrošinātu datu 
aizsardzību, telekomunikāciju tīklu un 
pakalpojumu netraucētu darbību, kā arī 
veiktu norēķinus. Atkāpjoties no trešā 
teikuma, dalībvalstis ar likumu un ar 
samērīgu dzēšanas termiņu var paredzēt 
iespēju, ka dokumentētie fakti rada 
aizdomas par to, ka darbinieks darba 
attiecību ietvaros ir paveicis noziedzīgu 
nodarījumu vai citu būtisku pārkāpumu, 
informācija ir nepieciešama izmeklēšanai, 
un ieguves veids un apmērs ir samērīgs ar 
tās mērķi. Visos gadījumos ir jāaizsargā 
darbinieka privātā un intīmā dzīve.

Or. de

Grozījums Nr. 94
Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot citus šīs regulas noteikumus, 
1. punktā minētajos dalībvalstu tiesiskajos 
noteikumos jāiekļauj šādi minimālie 
standarti:
a) datu apstrāde jāveic taisnīgi un 
likumīgi, un dati jāiegūst tikai noteiktiem 
un likumīgiem mērķiem; apstrādāt var 
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tikai datus, kas ir nepieciešami darba 
līguma izpildei vai līguma slēgšanai ar 
datu subjektu, vai ievērojot jebkādus 
tiesiskos pienākumus, kas ir saistoši datu 
pārzinim, vai ja dati ir nepieciešami, lai 
aizsargātu būtiskas datu subjekta 
intereses, vai ja tas ir nepieciešams tiesu 
organizācijai, vai ja dati ir nepieciešami 
datu pārziņa likumīgo interešu 
ievērošanai, ar nosacījumu, ka šāda 
apstrāde nerada kaitējumu datu subjekta 
tiesībām, brīvībai vai likumīgajām 
interesēm; datiem jābūt atbilstīgiem, 
samērīgiem, un tos nevar glabāt ilgāk, 
nekā nepieciešams to apstrādes mērķim;
b) ja datu pārzinis plāno apstrādāt 
slepenus personas datus, ir jāpiemēro šādi
nosacījumi: visos gadījumos ir jāaizsargā 
datu subjekta privātums un tiesības uz 
privāto dzīvi; apstrāde ir vajadzīga, lai 
ievērotu nodarbinātības tiesību aktus, vai 
tad, ja tā ir nepieciešama, lai noteiktu, 
īstenotu vai aizstāvētu likumīgās tiesības;
c) apstrādes nolūkā datu subjekti ir 
jāinformē par apstrādes nolūkiem, 
iekļaujot šādu informāciju: informācija 
par datu pārzini, apstrādes nolūks, tostarp 
informācija par visiem personas datu 
saņēmējiem un viņu nolūkiem;
d) datu pārziņiem jāizmanto atbilstīgi 
tehniskie un organizatoriskie pasākumi, 
lai aizsargātu personas datus, kurus tie 
apstrādā, pret iznīcināšanu, sabojāšanu, 
neatļautu piekļuvi vai izplatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Minodora Cliveti

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot citus šīs regulas noteikumus, 
1. punktā minētajos dalībvalstu tiesiskajos 
noteikumos jāiekļauj šādi minimālie 
standarti:
a) datu apstrāde jāveic taisnīgi un 
likumīgi un tikai tādu iemeslu dēļ, kas ir 
tieši saistīti ar darbinieka nodarbinātību. 
Ja personas datus apstrādā citiem 
nolūkiem, kas nav to ievākšanas nolūki, 
darba devējs nodrošina, ka tos neizmanto 
nolūkiem, kas nav savienojami ar 
sākotnējo ievākšanas nolūku, un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
novērstu jebkādas neskaidrības, ko izraisa 
konteksta maiņa. Darba devējs neievāc 
personas datus par darbinieka: seksuālo 
dzīvi, politiskajiem, reliģiskajiem vai 
citiem uzskatiem un par sodāmību 
krimināllietās;
b) personas datus, kas iegūti saistībā ar 
tehniskiem un organizatoriskiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu automātisko 
informācijas sistēmu drošību un 
pienācīgu darbību, nevar izmantot 
darbinieku uzvedības kontrolei. Personas 
dati, kas iegūti elektroniskā pārraudzībā, 
nevar būt vienīgie faktori darba izpildes 
novērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nodarbinātības kontekstā nav 
pieļaujama apstrāde vai izmantošana 
nolūkā pastāvīgi uzraudzīt darbinieku vai 
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veikt darbinieku profilēšanu (III nodaļa, 
4. iedaļa), vai veidot un izplatīt darbinieku 
“melnos sarakstus”, vai kontrolēt darbību 
un uzvedību, vai sagatavot paziņojumu 
par atlaišanu saistībā ar slimību; šajā 
saistībā vienlīdz aizsargājami ir arī 
pretendentu dati.

Or. de

Grozījums Nr. 97
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pieņemot 1. punktā minētās tiesiskās 
normas, dalībvalstis var noteikt 
izņēmumus vai atkāpes no šīs regulas 
noteikumiem attiecībā uz personas datu 
apstrādi nodarbinātības kontekstā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu darba tirgus sistēmas un sociālo partneru attiecības ir atšķirīgas. Dažās 
dalībvalstīs tiesību aktus tradicionāli plaši izmanto, lai regulētu nodarbinātības attiecības un 
darba dzīvi, savukārt citās sociālie partneri kolektīvi vienojas par nodarbinātības attiecību un 
darba dzīves noteikumiem, izmantojot koplīgumus.

Grozījums Nr. 98
Paul Murphy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstīm, kuras plāno ar likumu 
regulēt darbinieku personas datu apstrādi 
nodarbinātības kontekstā, visos jauno 
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noteikumu un regulu sagatavošanas un 
īstenošanas posmos ir jāiesaista 
arodbiedrības un darbinieku pārstāvji. 
Visiem jaunajiem noteikumiem un 
regulām ir jānodrošina labvēlīgāki 
darbinieka tiesību nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Stephen Hughes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot citus šīs regulas noteikumus, 
dalībvalstu tiesību normās jāiekļauj:
a) pasākumi, ar kuriem aizliedz slepenu 
novērošanu un darbību izsekošanu darba 
vietā, izmantojot tehnoloģijas, piemēram, 
radio frekvences identifikāciju;
b) noteikumus, ar kuriem kā krimināli 
sodāmu nodarījumu aizliedz datu 
izmantošanu “melno sarakstu” 
veidošanas nolūkā vai nolūkā radīt 
šķēršļus nodarbinātībai, kas ir 
pamattiesību pārkāpums un postoši 
ietekmē ne tikai darbinieku, bet arī viņa 
ģimeni, nelikumīgi liedzot piekļuvi 
nodarbinātībai un tādējādi arī 
finansiāliem ienākumiem;
c) pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 
visām personām vai uzņēmumiem, kuri 
izmanto “melnos sarakstus”, tiek 
piemērots ievērojams sods. Tas ietver ES 
dotāciju un finansējuma saņemšanas
tiesību, kā arī tiesību piedalīties citos 
publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas konkursos ES, valstu 
vai valsts sektora iestāžu līmenī 
zaudēšanu, līdz visi tiesas procesi ir 
oficiāli pabeigti, visas kompensācijas ir 
pilnībā izmaksātas “melno sarakstu” 
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veidošanas upuriem un ir pieejami ticami 
pierādījumi, ka šāda noziedzīga kultūra 
organizācijā vairs nepastāv.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Ole Christensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ir aizliegta atklāta optiski elektroniska 
un atklāta akustiski elektroniska 
novērošana uzņēmuma daļās, kas nav 
pieejamas plašākai sabiedrībai un ko 
galvenokārt izmanto darbinieki privātām 
darbībām, jo īpaši tualetēs, ģērbtuvēs, 
atpūtas zonās un guļamistabās. Slepena 
novērošana nav pieļaujama nekādos 
apstākļos. Par jebkādu novērošanu 
sabiedrībai pieejamās zonās ir jāziņo ar 
labi redzamu norādi.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka uzņēmumā nav atļauta nekāda novērošana minētajās zonās un ka novērošanu 
sabiedrībai pieejamās uzņēmuma zonās var veikt tikai tad, ja par to informē ar labi redzamu 
norādi.

Grozījums Nr. 101
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Veiktajiem pasākumiem jābūt 
samērīgiem ar to mērķi. Nodarbinātības 



AM\919880LV.doc 55/67 PE500.581v01-00

LV

kontekstā veiktajiem pasākumiem jābūt 
tieši un nepieciešami saistītiem ar darba 
piedāvājumu vai ar profesionālo spēju 
novērtēšanu. Jebkurā gadījumā 
darbinieks ir jāinformē par izmantotajām 
metodēm, kā arī par datu 
konfidencialitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Jean Lambert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šādu datu apstrādes nolūkam jābūt 
tieši saistītam ar to iegūšanas iemeslu un 
jāpaliek nodarbinātības kontekstā. 
Profilēšana vai izmantošana papildu 
nolūkiem nav atļauta.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Minodora Cliveti

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
praksi un vajadzības gadījumā saskaņā ar 
atbilstīgiem koplīgumiem darba devējiem 
iepriekš ir pilnībā jāinformē vai 
jākonsultē savi darbinieki vai to pārstāvji 
par automatizēto sistēmu ieviešanu vai 
pielāgošanu darbinieku personas datu 
iegūšanai un izmantošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Neskarot valstu darba tiesībās 
noteiktās informācijas un līdzdalības 
tiesības, uzņēmuma interešu pārstāvībai 
un Eiropas Uzņēmumu padomei ir arī 
šādas tiesības:
a) tiesības piedalīties uzņēmuma datu 
aizsardzības inspektora iecelšanā 
(35. panta ff) punkts),
b) tiesības uz regulārām konsultācijām un 
informāciju no uzņēmuma datu 
aizsardzības inspektora,
c) tiesības uz attiecīgo darbinieku 
pārstāvību valsts tiesās (73. pants), kā arī 
iespēja iesniegt prasību (75. pants),
d) tiesības piedalīties saistošo uzņēmuma 
iekšējo noteikumu izstrādē (43. pants).

Or. de

Grozījums Nr. 105
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis var nodrošināt, ka 
82. panta 1. punktā minētos jautājumus 
var noteikt arī koplīgumiem, ko valsts 
līmenī pārrunā un slēdz sociālie partneri.

Or. en
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Pamatojums

Nav ES kompetences dalībvalstu darba tirgus sistēmu un sociālo partneru attiecību sistēmu 
saskaņošanā. Lai ņemtu vērā dalībvalstu sistēmu atšķirības, šai regulai nevajadzētu kavēt 
dalībvalstis uzturēt un piemērot datu aizsardzības noteikumus nodarbinātības kontekstā ar 
valsts tiesību aktiem vai, ja dalībvalstī par šādiem noteikumiem vienojušies sociālie partneri, 
ar koplīgumiem.

Grozījums Nr. 106
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Papildus IV nodaļas 4. iedaļas 
noteikumiem datu aizsardzības 
inspektoram ir tiesības uz īpašu 
aizsardzību pret atlaišanu un uz 
diskriminācijas aizliegumu. Uzņēmumiem 
un iestādēm šajā saistībā ir jānodrošina, 
ka datu aizsardzības inspektors saskaņā 
ar 36. panta 2. daļu savus pienākumus var 
veikt pilnīgi neatkarīgi.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Martin Kastler

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 b. Papildus IV nodaļas noteikumiem 
datu aizsardzības inspektoram ir tiesības 
uz diskriminācijas aizliegumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 108
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Datus par veselības stāvokli var 
izmantot tikai saistībā ar kompetenci 
darbā.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis izveido vienotus 
noteikumus un veic pārbaudes, lai sodītu 
uzņēmumus, kuri iekļauj “melnajos 
sarakstos” atsevišķus darbiniekus viņu 
politiskās pārliecības, piederības 
arodbiedrībai un dalības tās darbībās dēļ, 
lai šos darbiniekus diskriminētu, un 
nodod šādus sarakstus citiem 
uzņēmumiem; dalībvalstis pieņem 
efektīvus soda mērus visiem 
uzņēmumiem, kas veido šādus “melnos 
sarakstus”, tos izplata vai pieņem vai 
pieprasa no citiem uzņēmumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 110
Martin Kastler

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Darbinieku personas datu nodošana 
citiem juridiski neatkarīgiem 
uzņēmumiem vienas uzņēmumu grupas 
ietvaros un speciālistiem tiesību un 
nodokļu jautājumos ir pieļaujama, ja tas 
ir uzņēmuma interesēs un nepieciešams 
atbilstīgu administratīvo darbību 
veikšanai, un nav pretrunā attiecīgo 
personu aizsargājamām interesēm. Līdzīgi 
datu nodošana ir pieļaujama arī tad, ja tā 
ir nepieciešama saņēmēja pienākumu 
veikšanai un saņēmējam ir saistošs 
dienesta noslēpums, piemēram, algas lapu 
aprēķinu nodošana nodokļu 
konsultantam vai personas lietu nodošana 
juristam darba strīdu gadījumos, vai 
medicīnisku dokumentu nodošana 
ekspertam. Ja darbinieka dati tiek nodoti 
trešā valstī vai starptautiskā organizācijā, 
piemēro V nodaļu.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Darbinieku personas datu nodošana 
citiem juridiski neatkarīgiem 
uzņēmumiem vienas uzņēmumu grupas 
ietvaros un speciālistiem tiesību un 
nodokļu jautājumos un attiecīga apstrāde 
ir pieļaujama, ja tas ir uzņēmuma 
interesēs un nepieciešams atbilstīgu 
administratīvo darbību veikšanai, un nav 
pretrunā attiecīgo personu aizsargājamām 
interesēm. Ja darbinieka dati tiek nodoti 
trešā valstī un/vai starptautiskā 
organizācijā, piemēro V nodaļu.
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Or. de

Grozījums Nr. 112
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Papildus IV nodaļas 4. iedaļas 
noteikumiem datu aizsardzības 
inspektoram ir tiesības uz attiecīgu 
apmācību, kuras izmaksas sedz 
uzņēmums, un tiesības gūt pietiekami 
daudz laika, lai veiktu attiecīgus 
pienākumus, ja tie papildina vispārējos 
uzdevumus. Datu aizsardzības inspektora 
iecelšanas jautājumos jāapspriežas ar 
valstu un Eiropas Uzņēmumu padomi, un 
tām ir pastāvīgas tiesības uz 
konsultācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Ja datu apstrādes mērķis galvenokārt 
ir nodrošināt darbiniekam tiesiski vai 
ekonomiski izdevīgu situāciju, 7. panta 
4. punktu nepiemēro.

Or. de

Grozījums Nr. 114
Martin Kastler
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Regulas priekšlikums
82. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Darbinieka piekrišana personas datu 
apstrādei nav tiesiski pamatota, ja 
attiecīgais darbinieks un pārzinis ir 
ievērojami nevienlīdzīgā situācijā, t. i., 
šāda nevienlīdzība liek apšaubīt 
darbinieka brīvprātīgu piekrišanu.

Or. de

Grozījums Nr. 115
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Ja datu apstrādes mērķis ir nodrošināt 
darbiniekam tiesiski vai ekonomiski 
izdevīgu situāciju, 7. panta 4. punktu 
nepiemēro.

Or. de

Grozījums Nr. 116
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Darba pieteikumos norādītie dati ir 
jāuztver kā darbinieku dati attiecībā uz 
datu aizsardzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
82. pants – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Neskarot citus šīs regulas noteikumus, 
dalībvalstu tiesību normās iekļauj:
– noteikumus par datu izmantošanas 
“melnajos sarakstos” un nodarbinātības 
kavēšanas kā krimināli sodāma 
nodarījuma aizliegumu,
– pasākumus, kas nodrošina, ka visas 
personas vai uzņēmumi, kas izmanto 
“melnos sarakstus”, saņems ievērojamu 
sodu.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vēlākais līdz 91. panta 2. punktā 
noteiktajam datumam katra dalībvalsts 
paziņo Komisijai noteikumus, ko tā 
pieņem saskaņā ar 1. punktu, turklāt tās 
nekavējoties paziņo Komisijai par 
jebkuriem turpmākiem šo noteikumu 
grozījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 119
Sari Essayah
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Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vēlākais līdz 91. panta 2. punktā 
noteiktajam datumam katra dalībvalsts 
paziņo Komisijai noteikumus, ko tā pieņem 
saskaņā ar 1. punktu, turklāt tās 
nekavējoties paziņo Komisijai par 
jebkuriem turpmākiem šo noteikumu 
grozījumiem.

2. Vēlākais līdz 91. panta 2. punktā 
noteiktajam datumam katra dalībvalsts 
paziņo Komisijai noteikumus, ko tā pieņem 
saskaņā ar 1. un 1.a punktu, turklāt tās 
nekavējoties paziņo Komisijai par 
jebkuriem turpmākiem šo noteikumu 
grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Traian Ungureanu

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vēlākais līdz 91. panta 2. punktā 
noteiktajam datumam katra dalībvalsts 
paziņo Komisijai noteikumus, ko tā pieņem 
saskaņā ar 1. punktu, turklāt tās 
nekavējoties paziņo Komisijai par 
jebkuriem turpmākiem šo noteikumu 
grozījumiem.

2. Vēlākais līdz 91. panta 2. punktā 
noteiktajam datumam katra dalībvalsts 
paziņo Komisijai noteikumus, ko tā pieņem 
saskaņā ar 1. punktu un saistībā ar 
subsidiaritātes principu, turklāt tās 
nekavējoties paziņo Komisijai par 
jebkuriem turpmākiem šo noteikumu 
grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Traian Ungureanu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nodarbinātības konteksta efektivitātes 
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nolūkā darbiniekiem dalībvalstīs ir 
jānodrošina minimālie datu aizsardzības 
lietojuma kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Traian Ungureanu

Regulas priekšlikums
82. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Lai nodrošinātu pārredzamu 
pārrobežu nodarbinātības kontekstu, 
gadījumos, kad ir iespējama personas 
datu nodošana trešām valstīm vai 
starptautiskai organizācijai, ir jāpiemēro 
V nodaļā iekļautie kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības aizsardzības pasākumiem 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
nolūkos, kas minēti 1. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 124
Evelyn Regner
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Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības aizsardzības pasākumiem 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
nolūkos, kas minēti 1. punktā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 125
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības aizsardzības pasākumiem 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
nolūkos, kas minēti 1. punktā.

3. Šajā regulā atzīta sociālo partneru 
nozīme. Valstīs, kurās algas un dažādus 
citus darba apstākļus, izmantojot 
koplīgumus, regulē darba tirgus puses, 
sociālo partneru pienākumi un tiesības 
saskaņā ar koplīgumiem ir īpaši jāņem 
vērā, piemērojot 6. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Lai kolektīvo sarunu sistēma darbotos pienācīgi, arodbiedrībām jābūt iespējai pārraudzīt 
kolektīvo līgumu ievērošanu. Pašlaik to veic saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. panta 
f) punkta pamatnostādnēm. 7. panta f) punktā atzītas trešo pušu likumīgās intereses apstrādāt 
personas datus. Darba devējs parasti tiek uzskatīts par pārzini, savukārt arodbiedrības par 
trešo pusi.

Grozījums Nr. 126
Nadja Hirsch
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Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
aizsardzības pasākumiem attiecībā uz 
personas datu apstrādi nolūkos, kas minēti 
1. punktā.

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu tikai 
ar nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības tehnisko un drošības tehnisko 
standartu garantijām attiecībā uz personas 
datu apstrādi nolūkos, kas minēti 1. un
4. punktā. Tas ietver īstenošanas 
izmaksas, kas saistītas ar no apstrādes 
izrietošajiem riskiem, kā arī datu
aizsardzības prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 127
Traian Ungureanu

Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
aizsardzības pasākumiem attiecībā uz 
personas datu apstrādi nolūkos, kas minēti 
1. punktā.

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu tikai 
ar nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības, kas garantē jaunākās 
tehnoloģiskās un ar drošību saistītās 
iespējas attiecībā uz personas datu apstrādi,
ņemot vērā nolūkus, kas minēti 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
82. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc Komisijas ierosinājuma Eiropas 
Parlaments un Padome pārbauda šīs 
regulas 82. pantu ne vēlāk kā divu gadu 
laikā pēc 91. panta 2. punktā minētā 
datuma. Attiecībā uz šo priekšlikumu 
izmanto LESD 294. pantā noteikto 
procedūru.

Or. de


