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Pakeitimas 41
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) taikydamos tam tikrus Sąjungos teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas laisvas 
prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo 
judėjimas vidaus rinkoje, valstybės narės 
privalo bendradarbiauti ir keistis 
informacija tarpusavyje ir su Komisija. 
Tuose teisės aktuose dažnai 
nesukonkretintos praktinės tokių 
informacijos mainų priemonės, todėl turi 
būti nustatyta tinkama praktinė tvarka;

(1) taikydamos tam tikrus Sąjungos teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas laisvas 
prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo 
judėjimas vidaus rinkoje, valstybės narės 
privalo veiksmingiau bendradarbiauti ir 
keistis informacija tarpusavyje ir su 
Komisija. Tuose teisės aktuose dažnai 
nesukonkretintos praktinės tokių 
informacijos mainų priemonės, todėl turi 
būti nustatyta tinkama praktinė tvarka;

Or. el

Pakeitimas 42
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) vidaus rinkos informacinė sistema 
(toliau – VRI) yra bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis Komisijos sukurta ir 
internetu prieinama taikomoji programa; 
šios tarpvalstybinius informacijos mainus 
ir tarpusavio pagalbą palengvinančios 
centralizuotos ryšių priemonės paskirtis –
padėti valstybėms narėms praktiškai 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktuose 
nustatytus informacijos mainų 
reikalavimus. VRI sistema pirmiausia 
padeda kompetentingoms institucijoms 
identifikuoti atitinkamą instituciją kitoje 
valstybėje narėje, valdyti informacijos, 
įskaitant asmens duomenis, mainus 

(2) vidaus rinkos informacinė sistema 
(toliau – VRI) yra bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis Komisijos sukurta ir 
internetu prieinama taikomoji programa; 
šios informacijos mainus ir tarpusavio 
pagalbą palengvinančios centralizuotos 
ryšių priemonės paskirtis – padėti 
valstybėms narėms praktiškai įgyvendinti 
Sąjungos teisės aktuose nustatytus 
informacijos mainų reikalavimus. VRI 
sistema pirmiausia padeda
kompetentingoms institucijoms 
identifikuoti atitinkamą instituciją kitoje 
valstybėje narėje, valdyti informacijos, 
įskaitant asmens duomenis, mainus 
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laikantis paprastų ir vienodų procedūrų ir 
įveikti kalbos barjerą naudojantis iš anksto 
suformuluotais ir išverstais darbo eigos 
modeliais;

laikantis paprastų ir vienodų procedūrų ir 
įveikti kalbos barjerą naudojantis iš anksto 
suformuluotais ir išverstais darbo eigos 
modeliais;

Or. el

Pakeitimas 43
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) priimant šį naują reglamentą 
remiantis 2007 m. gruodžio 12 d. 
Komisijos sprendimo 2008/49/EB dėl 
vidaus rinkos informacinės sistemos 
įgyvendinimo užtikrinant asmens 
duomenų apsaugą1 ir 2009 m. kovo 26 d. 
Komisijos rekomendacijos dėl Vidaus 
rinkos informacinės sistemos (VRI) 
duomenų apsaugos gairių2, kurių 
pagrindu VRI dabar veikia, rezultatais ir 
laimėjimais, valstybių narių 
administracinis bendradarbiavimas turėtų 
būti išsamiau apibrėžtas ir paaiškintas 
siekiant pagerinti informacijos mainus 
vidaus rinkoje. VRI sistemos darbas 
turėtų būti išanalizuotas atsižvelgiant į 
neseniai Sąjungos ir pasauliniu lygmeniu 
iškilusius svarbiausius klausimus, būtent 
susijusius su duomenų apsaugos teise, 
interneto privatumu bei saugumu ir 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis bei 
laisvėmis;
_____________
1OL L 13, 2008 1 16, p. 18.
2OL L 100, 2009 4 18, p. 12.

Or. en
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Pakeitimas 44
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad jų VRI dalyviai turėtų 
pakankamai išteklių veiksmingam ir 
sklandžiam administraciniam 
bendradarbiavimui per VRI;

Or. en

Pakeitimas 45
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) nors VRI iš esmės yra plačiajai 
visuomenei neprieinama viešosios 
administracijos ryšių priemonė, gali 
prireikti sukurti technines priemones, kad 
ir išorės subjektai, pvz., piliečiai, įmonės ir 
organizacijos, galėtų per ją bendrauti su 
kompetentingomis įstaigomis: teikti 
informaciją, gauti duomenis arba 
įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų, 
teises. Į tokias technines priemones turėtų 
būti įtrauktos duomenų apsaugos 
priemonės;

(12) nors VRI iš esmės yra plačiajai 
visuomenei neprieinama viešosios 
administracijos ryšių priemonė, gali 
prireikti sukurti technines priemones, kad 
ir išorės subjektai, pvz., piliečiai, įmonės ir 
organizacijos, galėtų per ją bendrauti su 
kompetentingomis įstaigomis: teikti 
informaciją, gauti duomenis arba 
įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų, 
teises. Į tokias technines priemones turėtų 
būti įtrauktos duomenų apsaugos 
priemonės. Siekiant užtikrinti aukšto lygio 
saugumą, bet kokia tokia viešoji sąsaja 
turėtų būti sukurta kaip techniškai 
atskirta nuo taikomosios VRI programos, 
prie kurios prieigą turėtų turėti tik VRI 
naudotojai;

Or. en
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Pakeitimas 46
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) nors VRI iš esmės yra plačiajai 
visuomenei neprieinama viešosios 
administracijos ryšių priemonė, gali 
prireikti sukurti technines priemones, kad 
ir išorės subjektai, pvz., piliečiai, įmonės ir 
organizacijos, galėtų per ją bendrauti su 
kompetentingomis įstaigomis: teikti 
informaciją, gauti duomenis arba 
įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų, 
teises. Į tokias technines priemones turėtų 
būti įtrauktos duomenų apsaugos 
priemonės;

(12) nors VRI iš esmės yra plačiajai 
visuomenei neprieinama viešosios 
administracijos ryšių priemonė, gali 
prireikti sukurti technines priemones, kad 
ir išorės subjektai, pvz., piliečiai, įmonės ir 
organizacijos, galėtų per ją bendrauti su 
kompetentingomis įstaigomis: teikti 
informaciją, gauti duomenis arba 
įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų, 
teises. Į tokias technines priemones turėtų 
būti įtrauktos duomenų apsaugos 
priemonės. Kai išorės subjektai VRI 
sistemoje bendrauja su kompetentingomis 
institucijomis, tokia viešoji sąsaja turėtų 
būti sukurta kaip visiškai atskirta nuo 
taikomosios VRI programos, prie kurios 
prieigą turėtų tik VRI naudotojai;

Or. en

Pakeitimas 47
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Europos duomenų apsaugos 
pareigūnas turėtų vykdyti stebėseną ir 
užtikrinti, kad būtų vykdomos šio 
reglamento nuostatos, ypač nuostatos dėl 
duomenų saugumo;

(16) Europos duomenų apsaugos 
pareigūnas turėtų vykdyti stebėseną ir, be 
kita ko, palaikydamas ryšius su 
nacionalinėmis duomenų apsaugos 
institucijomis, užtikrinti, kad būtų 
vykdomos šio reglamento nuostatos, 
įskaitant atitinkamas nuostatas dėl 
duomenų saugumo;

Or. en
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Pakeitimas 48
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekdama padidinti pasitikėjimą VRI 
tinkamumu naudoti, Komisija turėtų 
atlikti reikiamus techninius patikrinimus 
ir testus nepalankiausiomis sąlygomis, 
kad galėtų paskatinti plačiau naudoti VRI 
sistemą Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 49
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) į VRI sistemą turėtų būti įmanoma 
įtraukti VRI dalyviams analogiškus 
trečiųjų šalių dalyvius, jei sudarytas 
tarptautinis Sąjungos ir atitinkamos 
trečiosios šalies arba trečiųjų šalių 
susitarimas ir jei nustatyta, kad 
atitinkama trečioji šalis arba šalys 
užtikrina pakankamo lygio asmens 
duomenų apsaugą, įskaitant 
Direktyvos 95/46/EB reikalavimų 
vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 50
Louis Grech
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente išdėstomos Vidaus 
rinkos informacinės sistemos (toliau –
VRI) naudojimo taisyklės, taikytinos 
valstybių narių kompetentingų institucijų ir 
Komisijos administraciniam 
bendradarbiavimui, įskaitant asmens 
duomenų apdorojimą.

Šiame reglamente išdėstomos Vidaus 
rinkos informacinės sistemos (toliau –
VRI) naudojimo taisyklės, taikytinos 
valstybių narių kompetentingų institucijų ir 
Komisijos administraciniam 
bendradarbiavimui, įskaitant asmens 
duomenų apdorojimą. Reikėtų užtikrinti, 
kad visi asmens duomenys ir informacija, 
kuriais keičiasi įvairios kompetentingos 
institucijos, turėtų būti renkami, tvarkomi 
ir naudojami griežtai teisėtais tikslais, 
atitinkančiais duomenų apsaugos 
taisykles. Be to, reikėtų ryžtingai 
įgyvendinti visas reikiamas apsaugos nuo 
piktnaudžiavimo sistema priemones.

Or. en

Pakeitimas 51
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal šio reglamento taikymo sritį 
vykdyti administracinį bendradarbiavimą 
privaloma naudojantis VRI sistema.

Or. de

Pakeitimas 52
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VRI plėtra (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 53
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdama į technines galimybes, 
rentabilumą, patogumą naudoti ir bendrą 
poveikį sistemai Komisija gali nuspręsti 
naudoti VRI sistemą II priede 
išvardytiems teisės aktams įgyvendinti.
Tokiais atvejais Komisija yra įgaliota 
įtraukti tuos teisės aktus į I priedą 
laikydamasi 23 straipsnyje nurodytos 
tvarkos.

1. Siekdama įvertinti, ar VRI būtų 
veiksminga priemonė priede dar 
nenurodytų vidaus rinkos teisės aktų 
administracinio bendradarbiavimo 
nuostatoms įgyventi, Komisija gali atlikti 
bandomuosius projektus. Komisija
nusprendžia, kuriems vidaus rinkos teisės
aktams bandomasis projektas taikomas ir 
kokios to projekto sąlygos.

1a. Prieš pradėdama taikyti VRI naujoms 
sritims ir (arba) priede dar nenurodytiems 
vidaus rinkos teisės aktams, Komisija 
atlieka išsamų rizikos vertinimą ir 
poveikio vertinimą duomenų apsaugos 
atžvilgiu.
1b. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia bandomojo projekto, 
rizikos įvertinimų ir poveikio vertinimų 
rezultatų įvertinimą, prireikus pridėdama 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto iš dalies pakeisti priedą 
siekiant išplėsti VRI įtraukiant 
atitinkamus vidaus rinkos teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktai nurodomi 25a straipsnyje (naujame).
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Pakeitimas 54
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdama į technines galimybes, 
rentabilumą, patogumą naudoti ir bendrą 
poveikį sistemai Komisija gali nuspręsti 
naudoti VRI sistemą II priede 
išvardytiems teisės aktams įgyvendinti.
Tokiais atvejais Komisija yra įgaliota 
įtraukti tuos teisės aktus į I priedą 
laikydamasi 23 straipsnyje nurodytos 
tvarkos.

1. Komisija gali siūlyti iš dalies pakeisti 
šio reglamento priedą, jei nusprendžia, 
kad VRI sistemą reikia naudoti naujiems 
teisėkūros procedūra priimtiems Sąjungos 
aktams.

Or. en

Pakeitimas 55
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prieš pateikdama 1 dalyje nurodytą 
pasiūlymą Komisija gali atlikti 
bandomuosius projektus siekdama 
įvertinti, ar VRI būtų veiksminga 
priemonė priede dar nenurodytų vidaus 
rinkos teisės aktų administracinio 
bendradarbiavimo nuostatoms įgyventi.

Or. en

Pakeitimas 56
Adam Bielan
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Bet koks Komisijos pasiūlymas iš 
dalies pakeisti priedą siekiant išplėsti VRI 
grindžiamas poveikio vertinimu. 
Patiekiant šį poveikio įvertinimą 
nurodoma ši informacija:
a) techninės galimybės, ypač atsižvelgiant 
į galimybę naudoti esamas sistemos 
funkcijas;
b) ekonominis efektyvumas, įskaitant 
numatomas reikiamos prieglobos, 
priežiūros ir plėtros sąnaudas;
c) VRI plėtros poveikis duomenų 
apsaugos reikalavimų laikymosi atžvilgiu;
d) svarbios srities, kurioje reikėtų taikyti 
VRI siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
tarpvalstybinę viešąją paslaugą, 
apibrėžtis;
e) išsamios IT plėtros specifikacijos, 
būtinos plečiant VRI taikymo sritį;
f) tikrasis vertimo funkcijos poreikis;
g) patogumas naudoti VRI naudotojams.

Or. en

Pakeitimas 57
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimant deleguotąjį teisės aktą 
galimas ribotos trukmės bandomasis 
etapas – bandomasis projektas, kuriame 
dalyvautų kelios ar visos valstybės narės.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 58
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimant deleguotąjį teisės aktą 
galimas ribotos trukmės bandomasis 
etapas – bandomasis projektas, kuriame 
dalyvautų kelios ar visos valstybės narės.

2. Siekdama įvertinti, ar VRI būtų 
naudinga administraciniam 
bendradarbiavimui, susijusiam su I priede 
dar nenurodytais teisės aktais, Komisija 
gali atlikti bandomuosius projektus.

Or. en

Pakeitimas 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimant deleguotąjį teisės aktą 
galimas ribotos trukmės bandomasis 
etapas – bandomasis projektas, kuriame 
dalyvautų kelios ar visos valstybės narės.

2. Siekdama įvertinti galimybes išplėsti 
VRI įtraukiant kitus priede dar 
nenurodytus vidaus rinkos teisės aktus 
Komisija gali nustatyti ribotos trukmės 
bandomuosius etapus – bandomuosius 
projektus. Komisija pateikia bandomųjų 
projektų rezultatus Europos Parlamentui 
ir Tarybai ir, prireikus prie jų prideda 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto iš dalies pakeisti priedą 
siekiant išplėsti VRI.

Or. en

Pakeitimas 60
Morten Løkkegaard
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Baigusi bandomąjį projektą Komisija 
jo įvertinimo rezultatus pateikia Europos 
Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 61
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Vidaus rinkos informacijos sistema 
(VRI) – Europos Komisijos sukurta 
elektroninė priemonė nacionalinių 
administracijų ir Komisijos 
administraciniam bendradarbiavimui 
palengvinti;

(a) Vidaus rinkos informacijos sistema 
(VRI) – Europos Komisijos sukurta 
elektroninė priemonė kompetentingų 
institucijų tarpusavio arba jų ir Komisijos 
administraciniam bendradarbiavimui 
palengvinti;

Or. en

Pakeitimas 62
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Vidaus rinkos informacijos sistema 
(VRI) – Europos Komisijos sukurta 
elektroninė priemonė nacionalinių 
administracijų ir Komisijos 
administraciniam bendradarbiavimui 
palengvinti;

(a) Vidaus rinkos informacijos sistema 
(VRI) – Komisijos sukurta elektroninė 
priemonė nacionalinių administracijų ir 
Komisijos administraciniam 
bendradarbiavimui būtinos informacijos 
mainams palengvinti;

Or. en
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Pakeitimas 63
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antros pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) VRI duomenys  ekonominio ir 
profesinio pobūdžio duomenys, susiję su 
ekonominės ir profesinės veiklos vykdymu 
vidaus rinkoje, kuriais keičiamasi per VRI 
sistemą.

Or. lt

Pakeitimas 64
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antros pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) išorės subjektai – fiziniai arba juridiniai 
asmenys (ne VRI naudotojai), kurie 
techniškai galėtų naudotis VRI, 
laikydamiesi specialiai šiam tikslui 
nustatyto darbo eigos modelio;

(i) išorės subjektai – fiziniai arba juridiniai 
asmenys (ne VRI naudotojai), kurie 
techniškai galėtų sąveikauti su VRI, 
laikydamiesi specialiai šiam tikslui 
nustatyto darbo eigos modelio;

Or. en

Pakeitimas 65
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antros pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) oficiali pabaiga – procedūros pabaiga 
pasiekus pirminį jos tikslą. Kad procedūrą 
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būtų galima oficialiai užbaigti, reikia 
aktyvaus VRI naudotojo dalyvavimo ir to 
VRI naudotojo sutikimo, kad VRI 
naudotojas gali užbaigti procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 66
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaudamos su Komisija 
valstybės narės paskiria VRI 
koordinatorius bei kompetentingas 
institucijas ir nurodo pastarųjų 
kompetencijai priskiriamas vidaus rinkos 
sritis.

2. Valstybės narės paskiria VRI 
koordinatorius bei kompetentingas 
institucijas ir nurodo pastarųjų 
kompetencijai priskiriamas vidaus rinkos 
sritis. Komisijai tenka patariančiosios 
institucijos vaidmuo.

Or. de

Pakeitimas 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaudamos su Komisija 
valstybės narės paskiria VRI 
koordinatorius bei kompetentingas 
institucijas ir nurodo pastarųjų 
kompetencijai priskiriamas vidaus rinkos 
sritis.

2. Valstybės narės paskiria VRI 
koordinatorius bei kompetentingas 
institucijas ir nurodo pastarųjų 
kompetencijai priskiriamas vidaus rinkos 
sritis. Komisijai tenka patariančiosios
institucijos vaidmuo.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų išbraukti žodžius „bendradarbiaudamos su Komisija“. Bendradarbiavimas su 
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Komisija būtų kišimasis į valstybių narių administracinį savarankiškumą. Teisė skirti 
koordinatorius ir institucijas bei nurodyti sritis turėtų priklausyti tik valstybių narių valdžios 
įstaigoms, kurios yra geriausiai susipažinusios su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
administravimo struktūromis. Šiuo atveju Komisija galėtų atlikti daugiausiai patariančiosios 
institucijos vaidmenį.

Pakeitimas 68
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išskyrus įstatyme numatytus atvejus, 
konkrečiai paskirčiai VRI apdorojamus 
asmens duomenis draudžiama naudoti su ta 
paskirtimi nesuderinamu būdu.

5. Išskyrus valstybių narių teisės aktuose
numatytus atvejus, konkrečiai paskirčiai 
VRI apdorojamus asmens duomenis 
draudžiama naudoti su ta paskirtimi 
nesuderinamu būdu.

Or. el

Pakeitimas 69
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Išorės subjektai gali atitinkamomis 
techninėmis priemonėmis naudoti VRI 
sistemą, kai tai reikalinga norint 
palengvinti kompetentingų institucijų 
administracinį bendradarbiavimą 
valstybėse narėse arba pasinaudoti savo, 
kaip duomenų subjektų teisėmis, arba 
kitais Sąjungos teisės akte numatytais 
atvejais.

7. Išorės subjektai gali atitinkamomis 
techninėmis priemonėmis sąveikauti su
VRI sistema, kai tai reikalinga norint 
palengvinti kompetentingų institucijų 
administracinį bendradarbiavimą 
valstybėse narėse arba pasinaudoti savo, 
kaip duomenų subjektų teisėmis, arba 
kitais Sąjungos teisės akte numatytais 
atvejais. Išorės subjektai turi prieigą tik 
prie viešosios sąsajos ir savo asmens 
duomenų.

Or. en



AM\895601LT.doc 17/28 PE483.668v02-00

LT

Pakeitimas 70
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Išorės subjektai gali atitinkamomis 
techninėmis priemonėmis naudoti VRI 
sistemą, kai tai reikalinga norint 
palengvinti kompetentingų institucijų 
administracinį bendradarbiavimą 
valstybėse narėse arba pasinaudoti savo, 
kaip duomenų subjektų teisėmis, arba 
kitais Sąjungos teisės akte numatytais 
atvejais.

7. Išorės subjektai gali atitinkamomis 
techninėmis priemonėmis naudoti VRI 
sistemą, kai tai reikalinga norint 
palengvinti kompetentingų institucijų 
administracinį bendradarbiavimą 
valstybėse narėse arba pasinaudoti savo, 
kaip duomenų subjektų teisėmis, arba 
kitais Sąjungos teisės akte numatytais 
atvejais. Išorės subjektai turi prieigą tik 
prie viešosios sąsajos, kuri yra techniškai 
atskirta nuo taikomosios VRI programos 
ir kuria nesuteikiama prieiga prie asmens 
duomenų, kuriais keičiasi kompetentingos 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 71
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Išorės subjektai gali atitinkamomis 
techninėmis priemonėmis naudoti VRI 
sistemą, kai tai reikalinga norint 
palengvinti kompetentingų institucijų 
administracinį bendradarbiavimą 
valstybėse narėse arba pasinaudoti savo, 
kaip duomenų subjektų teisėmis, arba 
kitais Sąjungos teisės akte numatytais 
atvejais.

7. Išorės subjektai gali atitinkamomis 
techninėmis priemonėmis naudoti VRI 
sistemą, kai tai reikalinga norint 
palengvinti kompetentingų institucijų 
administracinį bendradarbiavimą 
valstybėse narėse arba pasinaudoti savo, 
kaip duomenų subjektų teisėmis, arba 
kitais Sąjungos teisės akte numatytais 
atvejais. VRI sistema besinaudojantiems 
išorės subjektams negalima suteikti 
prieigos prie piliečių asmens duomenų.
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Or. en

Pakeitimas 72
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Išorės subjektai gali atitinkamomis 
techninėmis priemonėmis naudoti VRI 
sistemą, kai tai reikalinga norint 
palengvinti kompetentingų institucijų 
administracinį bendradarbiavimą 
valstybėse narėse arba pasinaudoti savo, 
kaip duomenų subjektų teisėmis, arba 
kitais Sąjungos teisės akte numatytais 
atvejais.

7. Išorės subjektai gali atitinkamomis 
techninėmis priemonėmis naudoti VRI 
sistemą, kai tai reikalinga norint 
palengvinti kompetentingų institucijų 
administracinį bendradarbiavimą 
valstybėse narėse arba pasinaudoti savo, 
kaip duomenų subjektų teisėmis, arba 
kitais Sąjungos teisės akte numatytais 
atvejais. Išorės subjektams išlaikomos 
visos galimybės naudotis SOLVIT tinklu.

Or. de

Pakeitimas 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VRI dalyviai užtikrina, kad jiems 
pavaldūs VRI naudotojai paisytų kitų VRI 
dalyvių prašymų užtikrinti 
konfidencialumą tvarkant informaciją, 
kuria pasikeičiama per VRI sistemą.

2. VRI dalyviai užtikrina, kad jiems 
pavaldūs VRI naudotojai atsižvelgtų į kitų 
VRI dalyvių prašymus užtikrinti 
konfidencialumą tvarkant informaciją, 
kuria pasikeičiama per VRI sistemą.

Or. en

Pakeitimas 74
Morten Løkkegaard
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRI apdoroti asmens duomenys 
blokuojami ne vėliau kaip praėjus 
18 mėnesių po oficialios administracinio 
bendradarbiavimo procedūros pabaigos, 
išskyrus pavienius atvejus, kai juos 
blokuoti konkrečiai paprašo kompetentinga 
institucija.

1. VRI apdoroti asmens duomenys 
blokuojami ne vėliau kaip praėjus 
18 mėnesių po oficialios administracinio 
bendradarbiavimo procedūros pabaigos, 
išskyrus pavienius atvejus, kai juos 
blokuoti konkrečiai reikalaujama 
taikytiname vidaus rinkos teisės akte arba 
kai to paprašo kompetentinga institucija.

Or. en

Pakeitimas 75
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRI apdoroti asmens duomenys 
blokuojami ne vėliau kaip praėjus 
18 mėnesių po oficialios administracinio 
bendradarbiavimo procedūros pabaigos, 
išskyrus pavienius atvejus, kai juos 
blokuoti konkrečiai paprašo kompetentinga 
institucija.

1. VRI apdoroti asmens duomenys 
automatiškai ištrinami ne vėliau kaip 
praėjus 18 mėnesių po oficialios 
administracinio bendradarbiavimo 
procedūros pabaigos, išskyrus pavienius 
atvejus, kai juos blokuoti arba ištrinti 
konkrečiai paprašo kompetentinga 
institucija ir prašymas yra pagrįstas.

Or. el

Pakeitimas 76
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRI apdoroti asmens duomenys 1. VRI apdoroti asmens duomenys 
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blokuojami ne vėliau kaip praėjus 
18 mėnesių po oficialios administracinio 
bendradarbiavimo procedūros pabaigos, 
išskyrus pavienius atvejus, kai juos 
blokuoti konkrečiai paprašo 
kompetentinga institucija.

sistemoje blokuojami praėjus ne ilgesniam 
nei 18 mėnesių laikotarpiui po oficialios 
administracinio bendradarbiavimo 
procedūros pabaigos, kuris pavieniu atveju 
nustatomas kompetentingos institucijos 
prašymu arba remiantis taikytinu 
Sąjungos teisės aktu.

Or. en

Pakeitimas 77
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai vykdant administracinio 
bendradarbiavimo procedūrą VRI 
sistemoje sukuriama informacijos 
saugykla, iš kurios VRI dalyviai 
informaciją galėtų gauti ateityje, šiuo tikslu 
saugykloje saugomi asmens duomenys gali 
būti apdorojami gavus duomenų subjekto 
sutikimą arba kai tai būtina siekiant laikytis 
Sąjungos teisės akto.

2. Kai vykdant administracinio 
bendradarbiavimo procedūrą VRI 
sistemoje sukuriama informacijos 
saugykla, iš kurios VRI dalyviai 
informaciją galėtų gauti ateityje, šiuo tikslu 
saugykloje saugomi asmens duomenys gali 
būti apdorojami gavus duomenų subjekto 
sutikimą arba kai tai būtina siekiant laikytis 
Sąjungos teisės akto. Saugykloje laikomų 
asmens duomenų saugojimas atitinka 
Sąjungos teisės aktuose, ypač 
Direktyvos 95/46/EB 6 straipsnio 1 dalies 
e punkte ir Reglamento (ES) Nr. 45/2001 
4 straipsnio 1 dalies e punkte nustatytas 
duomenų apsaugos nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 78
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai procedūra neaktyvi šešis mėnesius 
arba po šešių mėnesių oficialiai nebaigta, 
VRI naudotojai ir dalyviai gauna 
automatinį pranešimą, kad procedūra 
neaktyvi. Jei procedūra išlieka neaktyvi 
arba kompetentinga institucija per 
trisdešimt dienų nepateikia priešingos 
informacijos, su ta procedūra susiję 
duomenys užblokuojami.

Or. en

Pakeitimas 79
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai fizinis asmuo nustoja būti VRI 
naudotoju, su juo siejami asmens 
duomenys techniškai blokuojami 
penkeriems metams. Išskyrus saugojimą, 
jie apdorojami tik siekiant įrodyti, kad VRI 
sistemoje įvyko informacijos mainai, o 
praėjus penkeriems metams – ištrinami.

3. Kai fizinis asmuo nustoja būti VRI 
naudotoju, su juo siejami asmens 
duomenys techniškai blokuojami ne ilgiau 
nei penkeriems metams, jei 
kompetentinga institucija konkrečiai 
paprašo tuos duomenis užblokuoti ir 
prašymą pagrindžia. Išskyrus saugojimą, 
jie apdorojami tik siekiant įrodyti, kad VRI 
sistemoje įvyko informacijos mainai, o 
praėjus penkeriems metams – ištrinami.

Or. el

Pakeitimas 80
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ypatingų kategorijų duomenų, nurodytų 
Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje 
ir Reglamento (EB) 45/2001 10 straipsnio 
1 dalyje, apdorojimas VRI sistema 
leidžiamas tik remiantis specifiniais 
argumentais, nurodytais direktyvos 
8 straipsnio 2 dalyje ir reglamento 
10 straipsnio 2 dalyje, ir taikant tinkamas 
apsaugos priemones, kad būtų užtikrintos 
asmenų, kurių asmens duomenys 
apdorojami, teisės.

1. Ypatingų kategorijų duomenų, nurodytų 
Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje 
ir Reglamento (EB) 45/2001 10 straipsnio 
1 dalyje, apdorojimas VRI sistema 
leidžiamas tik remiantis konkrečia teisine 
nuostata arba duomenų subjektui sutikus
ir taikant tinkamas apsaugos priemones, 
kad būtų užtikrintos asmenų, kurių asmens 
duomenys apdorojami, teisės.

Or. en

Pakeitimas 81
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai į duomenų subjekto bylą 
įtraukiami 1 dalyje nurodyti neskelbtini 
duomenys, tuos duomenis teikianti 
valstybės narės kompetentinga institucija 
informuoja duomenų subjektą. Ši 
informacija taip pat apima galimas teisių 
gynimo priemones ir asmens, su kuriuo 
galima susisiekti šiuo klausimu, 
kontaktinės informacijos duomenis.
Jei paaiškėja, kad tokie neskelbtini 
duomenys klaidingi, netikslūs arba 
nebeaktualūs, jie ištrinami per trisdešimt 
dienų nuo sprendimo arba 
kompetentingos institucijos pranešimo, 
pasirenkant trumpesnį laikotarpį.

Or. en
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Pakeitimas 82
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų apdorojimas taikant 
šį reglamentą atitinka duomenų saugumo 
taisykles, Komisijos priimtas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 22 straipsnį.

1. Komisija užtikrina, kad VRI sistemoje 
tvarkomi asmens duomenys atitiktų
duomenų saugumo taisykles, Komisijos 
priimtas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 22 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 83
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRI dalyviai užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 1995/46/EB 10 ir 11 straipsnius 
ir pagal tą direktyvą atitinkančius 
nacionalinius teisės aktus duomenų 
subjektai būtų informuoti apie jų asmens 
duomenų apdorojimą VRI sistema ir kad 
duomenų subjektai galėtų susipažinti su 
privatumo pranešimu, kuriame 
paaiškinamos jų teisės ir naudojimosi jomis 
būdai.

1. VRI dalyviai užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 1995/46/EB 10 ir 11 straipsnius 
ir pagal tą direktyvą atitinkančius 
nacionalinius teisės aktus duomenų 
subjektai būtų informuoti apie jų asmens 
duomenų apdorojimą VRI sistema ir kad 
duomenų subjektai galėtų susipažinti su 
privatumo pranešimu, kuriame 
paaiškinamos jų teisės ir naudojimosi jomis 
būdai, įskaitant informaciją, su kuo 
susisiekti per visą jų duomenų saugojimo 
VRI sistemoje laikotarpį, ir atitinkamus 
kontaktinės informacijos duomenis.

Or. en

Pakeitimas 84
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRI dalyviai užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 1995/46/EB 10 ir 11 straipsnius 
ir pagal tą direktyvą atitinkančius 
nacionalinius teisės aktus duomenų 
subjektai būtų informuoti apie jų asmens 
duomenų apdorojimą VRI sistema ir kad 
duomenų subjektai galėtų susipažinti su 
privatumo pranešimu, kuriame 
paaiškinamos jų teisės ir naudojimosi jomis 
būdai.

1. VRI dalyviai užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 1995/46/EB 10 ir 11 straipsnius 
ir pagal tą direktyvą atitinkančius 
nacionalinius teisės aktus duomenų 
subjektai būtų per 30 dienų informuoti 
apie jų asmens duomenų apdorojimą VRI 
sistema ir kad duomenų subjektai galėtų 
susipažinti su privatumo pranešimu, 
kuriame paaiškinamos jų teisės ir 
naudojimosi jomis būdai.

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant to, kad Direktyvos 1995/46/EB 10 arba 11 straipsnis valstybėse narėse 
įgyvendinamas skirtingai, VRI dalyvių įsipareigojimas kuo greičiau informuoti duomenų 
subjektus turi būti prioritetas.

Pakeitimas 85
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų subjekto į VRI pateikti 
duomenys naudojami tik jų pateikimo 
tikslais. Duomenų subjekto sutikimo taip 
pat reikia siekiant pradėti naudoti tuos 
duomenis naujose srityse arba taikant 
naujus darbo eigos modelius.

Or. en

Pakeitimas 86
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) administracinio bendradarbiavimo 
procedūrų tipus, visas VRI funkcijas ir 
VRI sistemoje galimų tvarkyti duomenų 
kategorijas.

Or. en

Pakeitimas 87
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRI dalyviai užtikrina, kad duomenų 
subjektai galėtų veiksmingai pasinaudoti 
teise prieiti prie duomenų, susijusių su jais, 
teise ištaisyti netikslius ar neišsamius 
duomenis ir teise ištrinti neteisėtai 
apdorotus duomenis pagal nacionalinius 
teisės aktus. Taisymą ir trynimą per 
60 dienų atlieka atsakingas VRI dalyvis.

1. VRI dalyviai užtikrina, kad duomenų 
subjektai galėtų veiksmingai pasinaudoti 
teise prieiti prie VRI sistemoje saugomų 
duomenų, susijusių su jais, teise ištaisyti 
netikslius ar neišsamius duomenis ir teise 
ištrinti neteisėtai apdorotus duomenis pagal 
nacionalinius teisės aktus. Taisymą ir 
trynimą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo duomenų subjekto 
prašymo gavimo dienos atlieka atsakingas 
VRI dalyvis.

Or. en

Pakeitimas 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRI dalyviai užtikrina, kad duomenų 
subjektai galėtų veiksmingai pasinaudoti 

1. VRI dalyviai užtikrina, kad duomenų 
subjektai galėtų veiksmingai pasinaudoti 
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teise prieiti prie duomenų, susijusių su jais, 
teise ištaisyti netikslius ar neišsamius 
duomenis ir teise ištrinti neteisėtai 
apdorotus duomenis pagal nacionalinius 
teisės aktus. Taisymą ir trynimą per 
60 dienų atlieka atsakingas VRI dalyvis.

teise prieiti prie duomenų, susijusių su jais, 
teise ištaisyti netikslius ar neišsamius 
duomenis ir teise ištrinti neteisėtai 
apdorotus duomenis pagal nacionalinius 
teisės aktus. Taisymą ir trynimą kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų
atlieka atsakingas VRI dalyvis.

Or. en

Pakeitimas 89
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRI dalyviai užtikrina, kad duomenų 
subjektai galėtų veiksmingai pasinaudoti 
teise prieiti prie duomenų, susijusių su jais, 
teise ištaisyti netikslius ar neišsamius 
duomenis ir teise ištrinti neteisėtai 
apdorotus duomenis pagal nacionalinius 
teisės aktus. Taisymą ir trynimą per
60 dienų atlieka atsakingas VRI dalyvis.

1. VRI dalyviai užtikrina, kad duomenų 
subjektai galėtų veiksmingai pasinaudoti 
teise prieiti prie duomenų, susijusių su jais, 
teise ištaisyti netikslius ar neišsamius 
duomenis ir teise ištrinti neteisėtai 
apdorotus duomenis pagal nacionalinius 
teisės aktus. Taisymą ir trynimą kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip po 30 dienų
atlieka atsakingas VRI dalyvis.

Or. en

Pakeitimas 90
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 13 straipsnio 1 dalį užblokuoti 
asmens duomenis netaisomi ir netrinami, 
nebent galima aiškiai įrodyti, kad toks 
taisymas ar trynimas būtinas duomenų 
subjektų teisėms apsaugoti ir kad taip 
nesumenkinama tų duomenų, kaip 

2. Pagal 13 straipsnio 1 dalį užblokuoti 
asmens duomenys netaisomi ir netrinami,
jei kompetentinga institucija konkrečiai 
paprašo, kad tie duomenys būtų ne 
ištrinti, bet užblokuoti, ir prašymą 
pagrindžia, nebent galima aiškiai įrodyti, 
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informacijos mainų per VRI įrodymo, 
vertė.

kad toks taisymas ar trynimas būtinas 
duomenų subjektų teisėms apsaugoti ir kad 
taip nesumenkinama tų duomenų, kaip 
informacijos mainų per VRI įrodymo, 
vertė.

Or. el

Pakeitimas 91
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijos vidaus kontrolės 
mechanizmai apima duomenų privatumo 
vertinimus, įskaitant saugumo rizikos 
analizę, kuriais remiantis bus tvirtinama 
duomenų apsaugos politika (įskaitant 
saugumo planą) ir periodiškai atliekamos 
peržiūros bei auditai.

Or. en

Pakeitimas 92
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos 
rekomendacijos dėl SOLVIT – vidaus 
rinkos problemų sprendimo tinklo 
naudojimo principų I ir II skyriai1

1 OL L 331, 2001 12 15, p. 79.

Or. en
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