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Pakeitimas 87
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) duomenų tvarkymo paskirtis – tarnauti 
žmogui; asmenų apsaugos principais ir 
taisyklėmis, taikomais tvarkant jų asmens 
duomenis, turėtų būti paisoma fizinių 
asmenų pagrindinių teisių ir laisvių, visų 
pirma teisės į asmens duomenų apsaugą, 
neatsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją 
vietą. Tai turėtų padėti užbaigti kurti 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ir
ekonominę sąjungą, skatinti ekonominę ir 
socialinę pažangą, stiprinti valstybių 
narių ekonomiką, siekti jų integracijos 
vidaus rinkoje ir žmonių gerovės;

(2) duomenų tvarkymo paskirtis – tarnauti 
žmogui; asmenų apsaugos principais ir 
taisyklėmis, taikomais tvarkant jų asmens 
duomenis, turėtų būti paisoma fizinių 
asmenų pagrindinių teisių ir laisvių, visų 
pirma teisės į asmens duomenų apsaugą, 
neatsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją 
vietą. Tvarkant ir perkeliant duomenis 
vidaus rinkoje turėtų būti užtikrinta teisė į 
privatumo ir asmens duomenų apsaugą, 
kaip apibrėžta ES pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnyje ir SESV 16 
straipsnio 2 dalyje. Tvarkant ir perkeliant 
duomenis bendrojoje rinkoje turėtų būti 
taikomi apribojimai, atsižvelgiant į teisę į 
asmens duomenų apsaugą pagal ES 
pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį;

Or. el

Pakeitimas 88
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonominės ir socialinės 
integracijos, kuri yra vidaus rinkos veikimo 
rezultatas, labai išaugo judėjimas tarp 
valstybių narių. Sąjungoje padidėjo 
keitimosi duomenimis tarp ūkio ir 
socialinio sektoriaus, taip pat viešojo ir 
privačiojo sektoriaus subjektų mastas. 
Sąjungos teisė įpareigoja valstybių narių 
institucijas bendradarbiauti ir keistis 

(4) dėl ekonominės ir socialinės 
integracijos, kuri yra vidaus rinkos veikimo 
rezultatas, proceso labai išaugo judėjimas 
tarp valstybių narių. Sąjungoje padidėjo 
keitimosi duomenimis tarp ūkio ir 
socialinio sektoriaus, taip pat viešojo ir 
privačiojo sektoriaus subjektų mastas. 
Sąjungos teisė įpareigoja valstybių narių 
institucijas bendradarbiauti ir keistis 
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asmens duomenimis, kad šios galėtų 
vykdyti savo pareigas arba kitos valstybės 
narės institucijos prašymu atlikti užduotis;

asmens duomenimis, kad šios galėtų 
vykdyti savo pareigas arba kitos valstybės 
narės institucijos prašymu atlikti užduotis;

Or. el

Pakeitimas 89
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) dėl šių pokyčių Sąjungoje reikia 
nustatyti tvirtus ir nuoseklesnius duomenų 
apsaugos reglamentavimo pagrindus, kurie 
būtų griežtai įgyvendinami, kad išaugtų 
pasitikėjimas, kuris skaitmeninei 
ekonomikai padėtų įsitvirtinti vidaus 
rinkoje. Asmenims turėtų būti suteikta 
galimybė kontroliuoti savo asmens 
duomenis, be to, teisiniu ir praktiniu 
požiūriu turėtų būti sustiprintas ūkinės 
veiklos vykdytojų ir valdžios institucijų 
pasitikėjimas;

(6) dėl šių pokyčių Sąjungoje reikia 
nustatyti tvirtus ir nuoseklesnius duomenų 
apsaugos reglamentavimo pagrindus, kurie 
būtų griežtai įgyvendinami pagal asmens 
duomenų apsaugos teisės aktus, kad 
išaugtų pasitikėjimas, kuris skaitmeninei 
ekonomikai padėtų įsitvirtinti vidaus 
rinkoje. Asmenims turėtų būti suteikta 
galimybė kontroliuoti savo asmens 
duomenis, be to, teisiniu ir praktiniu 
požiūriu turėtų būti sustiprintas ūkinės 
veiklos vykdytojų ir valdžios institucijų 
pasitikėjimas;

Or. el

Pakeitimas 90
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) turi būti užtikrinta tinkama 
privatumo apsaugos ir bendrosios rinkos 
veikimo pusiausvyra. Duomenų apsaugos 
taisyklės neturėtų pakenkti 
konkurencingumui, inovacijoms ir 
naujoms technologijoms;
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Or. en

Pakeitimas 91
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvos 95/46/EB tikslai ir principai 
tebegalioja, tačiau ji neužkirto kelio 
skirtingam asmens duomenų apsaugos 
įgyvendinimui Sąjungoje, teisiniam 
netikrumui ir plačiai paplitusiai viešajai 
nuomonei, kad ypač internete asmenų 
apsaugai kyla rimtų grėsmių. Dėl skirtingo
asmenų teisių ir laisvių, visų pirma teisės į 
asmens duomenų apsaugą tvarkant asmens 
duomenis, apsaugos lygio valstybėse 
narėse gali būti trikdomas laisvas asmens 
duomenų judėjimas Sąjungoje. Todėl šie 
skirtumai gali kliudyti užsiimti ekonomine 
veikla Sąjungoje, iškreipti konkurenciją 
ar trukdyti valdžios institucijoms vykdyti 
savo pareigas pagal Sąjungos teisę.
Skirtingo lygio apsaugą lėmė nevienodas 
Direktyvos 95/46/EB įgyvendinimas ir 
taikymas;

(7) Direktyvos 95/46/EB tikslai ir principai 
tebegalioja, tačiau ji neužkirto kelio 
skirtingam asmens duomenų apsaugos 
įgyvendinimui Sąjungoje, teisiniam 
netikrumui ir plačiai paplitusiai viešajai 
nuomonei, kad ypač internete asmenų 
apsaugai kyla rimtų grėsmių. Skirtingas
asmenų teisių ir laisvių, visų pirma teisės į 
asmens duomenų apsaugą tvarkant asmens 
duomenis, apsaugos lygis valstybėse narėse 
gali kliudyti užtikrinti tinkamą duomenų 
apsaugą piliečiams ir gali būti pažeistos jų 
teisės. Todėl siūloma priimti direktyvą, 
kad būtų užtikrintas veiksmingas 
suderinamumas su subsidiarumo principu 
ir prisidėta prie geresnės duomenų 
apsaugos valstybėse narėse, kuriose 
apsaugos lygis yra aukštesnis;

Or. el

Pakeitimas 92
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti vienodą aukšto lygio 
asmenų apsaugą ir pašalinti asmens 
duomenų judėjimo kliūtis, visose 
valstybėse narėse turėtų būti suteikiama 

(8) siekiant užtikrinti vienodą aukšto lygio 
asmenų apsaugą ir pašalinti asmens 
duomenų judėjimo kliūtis, visose 
valstybėse narėse turėtų būti suteikiama 
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lygiavertė asmenų teisių ir laisvių apsauga 
tvarkant tokius duomenis. Visoje Sąjungoje 
turėtų būti užtikrintas nuoseklus ir 
vienodas taisyklių, reglamentuojančių 
fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių 
apsaugą tvarkant asmens duomenis, 
taikymas;

lygiavertė asmenų teisių ir laisvių apsauga 
tvarkant tokius duomenis. Visoje Sąjungoje 
turėtų būti užtikrintas nuoseklus ir 
vienodas taisyklių, reglamentuojančių 
fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių 
apsaugą tvarkant asmens duomenis, 
taikymas. Derinimas turėtų padėti 
valstybėms narėms priimti nacionalinės 
teisės nuostatas, kuriomis užkertamas 
kelias galimam asmens duomenų 
apsaugos lygio mažinimui valstybėse 
narėse, kurios teisės aktuose numatyta 
griežtesnė apsauga;

Or. el

Pakeitimas 93
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti vienodą asmenų 
apsaugą visoje Sąjungoje ir pašalinti 
skirtumus, kurie kliudo asmens duomenų 
judėjimui vidaus rinkoje, būtina priimti 
reglamentą, kuris ūkinės veiklos 
vykdytojams, įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, suteiktų 
teisinio tikrumo ir skaidrumo, asmenims –
visose valstybėse narėse vienodas teisiškai 
įgyvendinamas teises, duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams –
nustatytų vienodas pareigas bei 
atsakomybę, užtikrintų nuoseklią asmens 
duomenų tvarkymo priežiūrą ir visose 
valstybėse narėse lygiavertes sankcijas, 
taip pat veiksmingą atskirų valstybių narių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą. 
Kad būtų atsižvelgta į ypatingą labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį, šiame 
reglamente numatyta tam tikrų nukrypti 
leidžiančių nuostatų. Be to, Sąjungos 
institucijos ir įstaigos, valstybės narės ir jų 

(11) kadangi kyla pavojus, kad asmens 
duomenų apsaugą gali nusverti laisvas 
duomenų judėjimas ir sutrikti pusiausvyra 
tarp pagrindinės teisės į duomenų 
apsaugą tikslų ir bendrosios rinkos tikslų 
pakenkiant pirmesniajai teisei ir 
atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės 
turėtų išsaugoti teisę nustatyti griežtesnius 
asmens duomenų apsaugos apribojimus 
negu nustatyta naujame teisės akte, taip 
pat siekiant užtikrinti didesnį apsaugos 
lygį fiziniams asmenims visoje Sąjungoje, 
būtina priimti direktyvą, kuri ūkinės 
veiklos vykdytojams, įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, suteiktų 
teisinio tikrumo ir skaidrumo, asmenims –
visose valstybėse narėse vienodas teisiškai 
įgyvendinamas teises, duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams –
nustatytų vienodas pareigas bei 
atsakomybę, užtikrintų nuoseklią asmens 
duomenų tvarkymo priežiūrą ir visose 
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priežiūros institucijos raginamos taikant šį 
reglamentą atsižvelgti į specialius labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
poreikius. Labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių apibrėžtis turėtų būti grindžiama 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių sampratos;

valstybėse narėse lygiavertes sankcijas, 
taip pat veiksmingą atskirų valstybių narių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą. 
Kad būtų atsižvelgta į ypatingą labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį, šioje 
direktyvoje numatyta tam tikrų nukrypti 
leidžiančių nuostatų. Be to, Sąjungos 
institucijos ir įstaigos, valstybės narės ir jų 
priežiūros institucijos raginamos taikant šią 
direktyvą atsižvelgti į specialius labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
poreikius. Labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių apibrėžtis turėtų būti grindžiama 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių sampratos; 

Or. el

Pakeitimas 94
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti vienodą asmenų 
apsaugą visoje Sąjungoje ir pašalinti 
skirtumus, kurie kliudo asmens duomenų 
judėjimui vidaus rinkoje, būtina priimti 
reglamentą, kuris ūkinės veiklos 
vykdytojams, įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, suteiktų 
teisinio tikrumo ir skaidrumo, asmenims –
visose valstybėse narėse vienodas teisiškai 
įgyvendinamas teises, duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams –
nustatytų vienodas pareigas bei 
atsakomybę, užtikrintų nuoseklią asmens 
duomenų tvarkymo priežiūrą ir visose 
valstybėse narėse lygiavertes sankcijas, 
taip pat veiksmingą atskirų valstybių narių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą. 
Kad būtų atsižvelgta į ypatingą labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį, 

(11) siekiant užtikrinti vienodą asmenų 
apsaugą visoje Sąjungoje ir pašalinti 
skirtumus, kurie kliudo asmens duomenų 
judėjimui vidaus rinkoje, būtina priimti 
reglamentą, kuris ūkinės veiklos 
vykdytojams, įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, suteiktų 
teisinio tikrumo ir skaidrumo, asmenims –
visose valstybėse narėse vienodas teisiškai 
įgyvendinamas teises, duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams –
nustatytų vienodas pareigas bei 
atsakomybę, užtikrintų nuoseklią asmens 
duomenų tvarkymo priežiūrą ir visose 
valstybėse narėse lygiavertes sankcijas, 
taip pat veiksmingą atskirų valstybių narių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą. Be 
to, Sąjungos institucijos ir įstaigos, 
valstybės narės ir jų priežiūros institucijos 
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šiame reglamente numatyta tam tikrų 
nukrypti leidžiančių nuostatų. Be to, 
Sąjungos institucijos ir įstaigos, valstybės 
narės ir jų priežiūros institucijos raginamos 
taikant šį reglamentą atsižvelgti į specialius 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
poreikius. Labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių apibrėžtis turėtų būti grindžiama 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių sampratos;

raginamos taikant šį reglamentą atsižvelgti 
į specialius labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių poreikius. Labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžtis turėtų būti 
grindžiama 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių sampratos;

Or. en

Pakeitimas 95
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
tais atvejais, kai asmens duomenis fizinis 
asmuo tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai ir adresų saugojimui, ir 
nesiekdamas pelno, t. y. nesusiedamas su 
profesine ar komercine veikla. Išimtis 
neturėtų būti taikoma duomenų 
valdytojams ar tvarkytojams, kurie tokiai 
su asmeniniais ar šeiminiais tikslais 
susijusiai veiklai teikia asmens duomenų 
tvarkymo priemones;

(15) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
tais atvejais, kai asmens duomenis fizinis 
asmuo tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai ir adresų saugojimui, ir 
nesiekdamas pelno, t. y. nesusiedamas su 
profesine ar komercine veikla, ir asmens 
duomenys nėra pateikiami susipažinti 
neapibrėžtam asmenų skaičiui. Išimtis 
neturėtų būti taikoma duomenų
valdytojams ar tvarkytojams, kurie tokiai 
su asmeniniais ar šeiminiais tikslais 
susijusiai veiklai teikia asmens duomenų 
tvarkymo priemones;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti šios išimties taikymo sritį, visų pirma dėl sparčiai plintančių socialinių 
tinklų, kuriuose galima pateikti savo informaciją šimtams kitų asmenų. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (bylos C-101/01 ir C-73/07) siūlo, kad „neapibrėžtas asmenų, kurie turi 
prieigą prie informacijos, skaičius“ būtų laikomas šios išimties taikymo kriterijumi. EDAPP 
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tam pritaria.

Pakeitimas 96
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant nustatyti, ar duomenų 
tvarkymas gali būti laikomas duomenų 
subjektų elgesio stebėjimu, reikėtų 
įvertinti, ar asmenys internete atsekti 
taikant duomenų tvarkymo metodus, 
kuriais asmeniui priskiriamas tam tikras 
profilis, ypač siekiant sužinoti jo 
sprendimus arba išnagrinėti ar 
prognozuoti jo asmeninius pomėgius, 
elgesį ir įpročius;

Išbraukta.

Or. el

Pakeitimas 97
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) paieškos priemonės (angl. search 
engines) yra aiškus įrodymas, kad 
stebimas fizinių asmenų elgesys siekiant 
analizuoti ar išsiaiškinti jų asmeninius 
pomėgius, elgesį, įpročius ir požiūrį, dalį 
pajamų gaunant iš tikslinės reklamos, 
surinktų lankytojų asmens duomenų 
panaudojimo arba jų profilio analizės, 
todėl joms neabejotinai turėtų būti 
taikoma ši direktyva. Tai turėtų būti 
taikoma ir socialiniams tinklams bei 
interneto svetainėms, kai siūloma vieta 
serveryje ir, kai kuriais atvejais, 
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programinės įrangos saugykla, kurioje 
taip pat galėtų būti kaupiami vartotojo 
duomenys verslo tikslais;

Or. el

Pakeitimas 98
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) pagal standartizuotosios duomenų 
apsaugos principą interneto paslaugoms 
ir produktams iš pradžių turi būti taikoma 
maksimali asmeninės informacijos ir 
asmens duomenų apsauga nereikalaujant 
jokių veiksmų iš duomenų subjekto;

Or. en

Pakeitimas 99
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl asmens identifikavimo 
numeris, vietos nustatymo duomenys, 
interneto identifikatoriai ar kiti specifiniai 
požymiai patys savaime nebūtinai visomis 

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui, interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl asmens identifikavimo 
numeris, vietos nustatymo duomenys, 
interneto identifikatoriai ar kiti specifiniai 
požymiai patys savaime nebūtinai visomis 
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aplinkybėmis turi būti laikomi asmens 
duomenimis;

aplinkybėmis turi būti laikomi asmens 
duomenimis, bet jie tokiais laikomi tuo 
atveju, kai yra tvarkomi siekiant pateikti 
tam tikrą turinį asmeniui ar išskirti tą 
asmenį bet kuriuo kitu tikslu;

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kokiais atvejais tokie identifikatoriai turėtų būti laikomi asmens 
duomenimis, ir tai neabejotinai reikėtų apsvarstyti, įvertinant duomenis tvarkančių įmonių 
ketinimus.

Pakeitimas 100
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl asmens identifikavimo 
numeris, vietos nustatymo duomenys, 
interneto identifikatoriai ar kiti specifiniai 
požymiai patys savaime nebūtinai visomis 
aplinkybėmis turi būti laikomi asmens 
duomenimis;

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui, interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl asmens identifikavimo 
numeris, vietos nustatymo duomenys, 
interneto identifikatoriai ar kiti specifiniai 
požymiai iš esmės visomis aplinkybėmis 
turėtų būti laikomi asmens duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 101
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl asmens identifikavimo 
numeris, vietos nustatymo duomenys, 
interneto identifikatoriai ar kiti specifiniai 
požymiai patys savaime nebūtinai visomis 
aplinkybėmis turi būti laikomi asmens 
duomenimis;

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl reikia pasitelkiant 
technologinę plėtrą ištirti kiekvieną atvejį 
siekiant nustatyti, ar asmens 
identifikavimo numeris, vietos nustatymo 
duomenys, interneto identifikatoriai ar kiti 
specifiniai požymiai patys savaime turi būti 
laikomi asmens duomenimis;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi atsiranda vis didesnė naujų interneto paslaugų pasiūla ir vyksta nuolatinė 
technologinė plėtra, reikia užtikrinti aukštą piliečių asmens duomenų apsaugos lygį. Todėl 
reikia tirti kiekvieną atvejį atskirai.

Pakeitimas 102
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 

(25) sutikimas turi būti išreikštas tinkamu 
būdu, leidžiančiu savanoriškai ir konkrečiai 
tinkamai informuotam duomenų subjektui 
išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
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arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis. 
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis. 
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

Or. en

Pakeitimas 103
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis. 
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo 
operacijas, atliekamas tuo pačiu tikslu ar 
tais pačiais tikslais. Jeigu duomenų 
subjekto sutikimo prašoma elektroniniu 
būdu, prašymas turi būti aiškus, glaustas ir 
bereikalingai nenutraukiantis naudojimosi 
paslauga, dėl kurios prašoma sutikimo;

(25) sutikimas turi būti išreikštas tinkamu 
būdu, leidžiančiu savanoriškai, konkrečiai 
ir tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią. Sutikimas gali 
būti išreikštas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, pvz., pasirinkdami 
standartinius nustatymus, konkrečiomis
aplinkybėmis aiškiai parodančius duomenų 
subjekto sutikimą. Tylėjimas arba 
neveikimas neturėtų būti laikomas 
sutikimu. Bet koks prašymas išreikšti 
sutikimą elektroniniu būdu turi būti aiškus, 
glaustas ir bereikalingai nenutraukiantis 
naudojimosi paslauga, dėl kurios prašoma 
sutikimo, ar neapsunkinantis duomenų 
subjekto ir jo naudojimosi tokia paslauga 



PE500.411v01-00 14/214 AM\917991LT.doc

LT

bei padedantis aiškiai pasirinkti;

Or. en

Pagrindimas

Sutikimas neturėtų būti pagrindinė priemonė, kuria užtikrinamas duomenų tvarkymo 
„teisėtumas“. Reikalavimai gauti sutikimą ir asmens duomenų tvarkymo apribojimai turėtų 
būti proporcingi duomenų neskelbtinumui ir nustatytai duomenų apsaugos ir asmenų 
privatumo rizikai, kylančiai dėl tokių asmens duomenų naudojimo.

Pakeitimas 104
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis. 
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis. Tai 
taikoma neatsižvelgiant į galimybę 
išreikšti sutikimą tvarkyti duomenis pagal 
Direktyvą 2002/58/EB naudojant 
atitinkamus naršyklės nustatymus ar kitas 
programas. Sutikimas turėtų apimti visas 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
tuo pačiu tikslu ar tais pačiais tikslais. 
Jeigu duomenų subjekto sutikimo prašoma 
elektroniniu būdu, prašymas turi būti 
aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

Or. en
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Pagrindimas

Reglamente neturėtų būti nustatyti pernelyg nurodomojo pobūdžio reikalavimai sutikimui. 
Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti tolesnį numanomo sutikimo naudojimą ir duomenų 
tvarkymą pagal Direktyvą 2002/58/EB naudojant atitinkamus naršyklės nustatymus ar kitas 
programas (žr. Direktyvos 136/2009/EB 66 konstatuojamąją dalį).

Pakeitimas 105
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis. 
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam 
suaugusiam duomenų subjektui išreikšti 
valią, kaip konkrečiai nurodyta Niujorko 
konvencijoje, pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis.  
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

Or. el

Pakeitimas 106
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis. 
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu naudojamos informavimo 
priemonės būdu, leidžiančiu savanoriškai 
ir konkrečiai tinkamai informuotam 
duomenų subjektui išreikšti valią 
pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, 
ir užtikrinančiu, kad asmenys suvokia 
sutinkantys, kad būtų tvarkomi jų asmens 
duomenys, pavyzdžiui, pažymėdami 
langelį interneto svetainėje arba kitaip 
pareikšdami ar atlikdami kitus veiksmus, 
šiomis aplinkybėmis aiškiai parodančius 
duomenų subjekto sutikimą su ketinimu 
tvarkyti jų asmens duomenis. Todėl 
tylėjimas arba neveikimas neturėtų būti 
laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų apimti 
visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

Or. fr

Pakeitimas 107
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) pagrindinė duomenų valdytojo 
buveinė Sąjungos teritorijoje turėtų būti 
nustatoma pagal objektyvius kriterijus, be 
to, per stabilias struktūras ji turėtų vykdyti 
veiksmingą ir realią veiklą, priimdama 
sprendimus dėl duomenų tvarkymo tikslų, 
sąlygų ir būdų. Vertinant šį kriterijų nėra 

(27) pagrindinė duomenų valdytojo, 
įskaitant valdytoją, kuris yra ir 
tvarkytojas, buveinė Sąjungos teritorijoje 
turėtų būti nustatoma pagal objektyvius 
kriterijus, be to, per stabilias struktūras ji 
turėtų vykdyti veiksmingą ir realią veiklą, 
priimdama sprendimus dėl duomenų 
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svarbu, ar asmens duomenys faktiškai buvo 
tvarkomi toje vietoje; asmens duomenų 
tvarkymo techninių priemonių ir 
technologijų buvimas ir naudojimas arba 
duomenų tvarkymo operacijos savaime 
nepagrindžia pagrindinės buveinės 
egzistavimo ir todėl nėra esminis 
pagrindinės buveinės nustatymo kriterijus. 
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė 
turėtų būti jo centrinės administracijos 
vieta Sąjungos teritorijoje;

tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų. Vertinant 
šį kriterijų nėra svarbu, ar asmens 
duomenys faktiškai buvo tvarkomi toje 
vietoje; asmens duomenų tvarkymo 
techninių priemonių ir technologijų 
buvimas ir naudojimas arba duomenų 
tvarkymo operacijos savaime nepagrindžia 
pagrindinės buveinės egzistavimo ir todėl 
nėra esminis pagrindinės buveinės 
nustatymo kriterijus. Duomenų tvarkytojo, 
kuris nėra ir valdytojas, pagrindinė 
buveinė turėtų būti jo centrinės 
administracijos vieta Sąjungos teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, kai duomenų valdytojas yra ir duomenų tvarkytojas, nėra prasmės taikyti 
skirtingus kriterijus siekiant nustatyti, kuri reguliavimo institucija turi įgaliojimus prižiūrėti 
organizaciją.  Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad tokie duomenų valdytojai galėtų visapusiškai 
pasinaudoti „vieno langelio“ principu.

Pakeitimas 108
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) pagrindinė duomenų valdytojo ar 
tvarkytojo buveinė Sąjungos teritorijoje 
turėtų būti nustatoma pagal objektyvius 
kriterijus, be to, per stabilias struktūras ji 
turėtų vykdyti veiksmingą ir realią veiklą, 
priimdama sprendimus dėl duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų. Vertinant 
šį kriterijų nėra svarbu, ar asmens 
duomenys faktiškai buvo tvarkomi toje 
vietoje; asmens duomenų tvarkymo 
techninių priemonių ir technologijų 
buvimas ir naudojimas arba duomenų 
tvarkymo operacijos savaime nepagrindžia 
pagrindinės buveinės egzistavimo ir todėl 
nėra esminis pagrindinės buveinės 

(27) pagrindinė duomenų valdytojo ar 
tvarkytojo buveinė Sąjungos teritorijoje 
turėtų būti nustatoma pagal objektyvius 
kriterijus, be to, per stabilias struktūras ji 
turėtų vykdyti veiksmingą ir realią veiklą, 
priimdama sprendimus dėl duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų. Vertinant 
šį kriterijų nėra svarbu, ar asmens 
duomenys faktiškai buvo tvarkomi toje 
vietoje; asmens duomenų tvarkymo 
techninių priemonių ir technologijų 
buvimas ir naudojimas arba duomenų 
tvarkymo operacijos savaime nepagrindžia 
pagrindinės buveinės egzistavimo ir todėl 
nėra esminis pagrindinės buveinės 
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nustatymo kriterijus. Duomenų tvarkytojo 
pagrindinė buveinė turėtų būti jo centrinės 
administracijos vieta Sąjungos teritorijoje;

nustatymo kriterijus. Duomenų valdytojo 
pagrindinė buveinė – tai Sąjungoje esanti 
vieta, kurioje sprendžiami asmens 
duomenų apsaugos politikos klausimai, 
atsižvelgiant į minėtos buveinės 
pirmenybę prieš kitas, ypač kalbant apie 
įmonių grupę, įgyvendinant taisykles, 
susijusias su asmens duomenų apsauga ar 
atitinkamas duomenų apsaugos taisykles. 
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė 
turėtų būti jo centrinės administracijos 
vieta Sąjungos teritorijoje;

Or. fr

Pagrindimas

Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 
prašo patikslinti pagrindinės buveinės apibrėžtį, visų pirma kalbant apie įmonių grupes, 
kurios vykdo veiklą keliose valstybėse narėse. Ši sąvoka yra esminė nustatant kompetentingą 
valdžios instituciją.

Pakeitimas 109
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises. Siekiant 
nustatyti, koks asmuo laikomas vaiku, 
šiame reglamente turėtų būti 
vadovaujamasi JT Vaiko teisių 
konvencijoje nustatytos apibrėžties;

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises ir yra 
pažeidžiami vartotojai. Siekiant nustatyti, 
koks asmuo laikomas vaiku, šiame 
reglamente turėtų būti vadovaujamasi JT 
Vaiko teisių konvencijoje nustatytos 
apibrėžties. Visų pirma, turi būti 
naudojama vaiko interesus atitinkanti 
kalba siekiant užtikrinti sutikimo teisę 
vyresniems nei 13 metų vaikams;

Or. en
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Pakeitimas 110
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai ir skaidriai 
suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Visų 
pirma turėtų būti aiškūs, teisėti ir duomenų 
rinkimo metu nustatyti konkretūs tikslai, 
kuriais tvarkomi duomenys. Duomenys 
turėtų būti adekvatūs, susiję ir jų apimtis 
neviršyti tikslų, kuriais jie tvarkomi; tam 
pirmiausia reikia užtikrinti, kad būtų 
surinkta ne per daug duomenų, o duomenų 
saugojimo laikotarpis būtų tik minimalus. 
Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi tik 
tuomet, jei duomenų tvarkymo tikslų 
negalima pasiekti kitomis priemonėmis. 
Reikėtų imtis visų pagrįstų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens 
duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Kad 
duomenys nebūtų laikomi ilgiau nei būtina, 
duomenų valdytojas turėtų nustatyti 
duomenų ištrynimo arba periodinės 
peržiūros terminus;

(30) asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai ir skaidriai 
suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Visų 
pirma turėtų būti aiškūs, teisėti ir duomenų 
rinkimo metu nustatyti konkretūs tikslai, 
kuriais tvarkomi duomenys. Duomenys 
turėtų būti adekvatūs, susiję ir jų apimtis 
neviršyti tikslų, kuriais jie tvarkomi; tam 
reikia užtikrinti, kad būtų surinkta ne per 
daug duomenų, o duomenų saugojimo 
laikotarpis būtų ne ilgesnis nei reikalinga 
tais tikslais, dėl kurių asmens duomenys 
tvarkomi. Asmens duomenys turėtų būti 
tvarkomi tik tuomet, jei duomenų 
tvarkymo tikslų negalima pasiekti kitomis 
priemonėmis. Reikėtų imtis visų pagrįstų 
priemonių, siekiant užtikrinti, kad netikslūs 
asmens duomenys būtų ištaisyti arba 
ištrinti. Kad duomenys nebūtų laikomi 
ilgiau nei būtina, duomenų valdytojas 
turėtų nustatyti duomenų ištrynimo arba 
periodinės peržiūros terminus. Atliekant 
mažiausio duomenų kiekio, kurio reikia 
tvarkant duomenis nustatytais tikslais, 
vertinimą reikėtų apsvarstyti kituose teisės 
aktuose nustatytus įpareigojimus, kai 
reikalaujama, kad sukčiavimo prevencijos 
ir nustatymo tikslais, patvirtinant tapatybę 
ir (arba) nustatant kreditingumą būtų 
naudojami išsamūs duomenys;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti duomenų valdytojų pareigą stebėti būtiniausių minimalių 
duomenų naudojimą ir saugojimų laikotarpių laikymąsi. Be to, šiuo pakeitimu siekiama 
užtikrinti šios konstatuojamosios dalies ir 5 straipsnio e punkto suderinamumą. Pakeitimu 
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taip pat siekiama suderinti šį reglamentą su galiojančiais teisės aktais, pvz., Vartojimo 
kreditų direktyva ir Direktyva dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės, 
taip pat sukaupta geriausia patirtimi, pagal kuriuos atliekant kreditingumo vertinimą 
reikalaujama visapusiškai įvertinti pirkėjo finansinę padėtį.

Pakeitimas 111
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai ir skaidriai 
suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Visų 
pirma turėtų būti aiškūs, teisėti ir duomenų 
rinkimo metu nustatyti konkretūs tikslai, 
kuriais tvarkomi duomenys. Duomenys 
tyrėtų būti adekvatūs, susiję ir jų apimtis 
neviršyti tikslų, kuriais jie tvarkomi; tam 
pirmiausia reikia užtikrinti, kad būtų 
surinkta ne per daug duomenų, o duomenų 
saugojimo laikotarpis būtų tik minimalus. 
Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi tik 
tuomet, jei duomenų tvarkymo tikslų 
negalima pasiekti kitomis priemonėmis.
Reikėtų imtis visų pagrįstų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens 
duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Kad 
duomenys nebūtų laikomi ilgiau nei būtina, 
duomenų valdytojas turėtų nustatyti 
duomenų ištrynimo arba periodinės 
peržiūros terminus;

(30) asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai ir skaidriai 
suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Visų 
pirma turėtų būti aiškūs, teisėti ir duomenų 
rinkimo metu nustatyti konkretūs tikslai, 
kuriais tvarkomi duomenys. Duomenys 
tyrėtų būti adekvatūs, susiję ir jų apimtis 
neviršyti tikslų, kuriais jie tvarkomi; tam 
pirmiausia reikia užtikrinti, kad būtų 
surinkta ne per daug duomenų, o duomenų 
saugojimo laikotarpis būtų tik minimalus. 
Reikėtų imtis visų pagrįstų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens 
duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Kad 
duomenys nebūtų laikomi ilgiau nei būtina, 
duomenų valdytojas turėtų nustatyti 
duomenų ištrynimo arba periodinės 
peržiūros terminus;

Or. fr

Pagrindimas

Laikantis principų, pagal kuriuos siekiama, kad duomenys būtų tinkamu, susiję ir kad jų 
apimtis neviršytų tikslų, kuriems jie renkami, suteikiama daug tinkamų garantijų duomenų 
subjektams. Tai yra nurodyta Direktyvoje 95/46/EB. Taikant surinktų duomenų kiekio 
mažinimo principą įmonėms tampa labai sudėtinga asmeniškai ir kryptingai kreiptis į savo 
klientus, net jeigu pastarieji tam nesipriešina.
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Pakeitimas 112
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, 
asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
gavus atitinkamo asmens sutikimą arba 
kitu teisėtu pagrindu, nustatytu šiame 
reglamente arba – kai šiame reglamente 
nurodoma – kitame Sąjungos ar valstybės 
narės teisės akte;

(31) kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, 
asmens duomenys turi būti tvarkomi vienu 
iš teisėtų pagrindų, nustatytu šiame 
reglamente arba – kai šiame reglamente 
nurodoma – kitame Sąjungos ar valstybės 
narės teisės akte;

Or. en

Pagrindimas

Pabrėžiama, kad sutikimas neturėtų būti laikomas bendrąja taisykle dėl asmens duomenų 
tvarkymo, o juo naudojamasi tik tais atvejais, kai tai yra tinkama, ir tokiomis aplinkybėmis, 
kuriomis jis iš tikrųjų gali būti duodamas laisvai.

Pakeitimas 113
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad sutikimas būtų 
savanoriškas, reikėtų tiksliai apibrėžti, kad 
sutikimas nėra laikomas galiojančiu 
teisiniu pagrindu, kai asmuo faktiškai 
neturi laisvo pasirinkimo ir todėl negali 
atsisakyti sutikti arba sutikimo atšaukti, 
nepatirdamos žalos;

(33) siekiant užtikrinti, kad sutikimas būtų 
savanoriškas, reikėtų tiksliai apibrėžti, kad 
sutikimas nėra laikomas galiojančiu 
teisiniu pagrindu, kai asmuo faktiškai 
neturi laisvo pasirinkimo ir todėl negali 
atsisakyti sutikti arba sutikimo atšaukti, 
nepatirdamos žalos. Panašiai, sutikimas 
neturėtų būti laikomas teisiniu duomenų 
tvarkymo pagrindu, kai duomenų 
subjektas neturi kitos galimybės gauti 
lygiavertes paslaugas. Standartiniai 
nustatymai, pvz., iš anksto varnelėmis 
pažymėti laukeliai, tylėjimas ar 
paprasčiausias naudojimasis paslauga 
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nereiškia sutikimo;

Or. en

Pakeitimas 114
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) sutikimas turėtų būti laikomas 
teisėtu duomenų tvarkymo pagrindu tik 
tuo atveju, kai duomenų subjektai gali 
tikslingai išreikšti ir atšaukti savo 
sutikimą. Kitais atvejais duomenų 
valdytojai turėtų užtikrinti sąžiningą ir 
teisėtą asmens duomenų tvarkymą kitais 
teisėtais pagrindais. Aiškaus tinkamai 
informuoto asmens sutikimo gavimas gali 
daug kainuoti asmenims. Sutikimas 
negali būti tinkamiausia asmens 
duomenų tvarkymo įteisinimo priemone. 
Sutikimas turėtų būti naudojamas tik tais 
atvejais, kai kyla žalos asmenims grėsmė, 
ir (arba) atvejais, kai tvarkant asmens 
duomenis būtų pažeistos asmens teisės į 
duomenų apsaugą ir privatumą. 
Naudojant sutikimą netinkamomis 
aplinkybėmis jis prarastų savo vertę ir 
taptų nereikalinga našta duomenų 
subjektui. Sutikimas nėra tinkamas 
pagrindas tuo atveju, kai tvarkyti 
duomenis būtina dėl naudotojo prašomos 
paslaugos teikimo, arba tuo atveju, kai 
subjektai negali atsisakyti duoti sutikimą, 
nes tai turėtų įtakos pagrindinės prašomos 
paslaugos teikimui;

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg sureikšminta informacijos suteikimo ir sutikimo davimo tvarka gali pakenkti 
privatumui, kai sutikimas naudojamas pernelyg dažnai ar netinkamomis aplinkybėmis, visų 
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pirma interneto paslaugų atveju. Kai sutikimas yra būtinas, tai turėtų būti konkretus, tinkamai 
informuoto asmens ir tikslingai išreikštas sutikimas; sutikimą naudojant netinkamomis 
aplinkybėmis, jis visais atvejais praranda savo vertę ir funkciją, atsižvelgiant į tai, kad būtina 
užtikrinti reikšmingą skaidrumą, duomenų subjektų pasirinkimą ir kontrolę.

Pakeitimas 115
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Kai duomenų valdytojas yra 
valdžios institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus. Tačiau 
duomenų valdytojo ir duomenų subjekto 
padėties pusiausvyros nebuvimas nekelia 
problemų tuo atveju, kai Europos 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktuose 
nustatyta, kad duomenų subjekto 
sutikimas yra konkreti sąlyga, taikoma 
konkrečiai asmens duomenų tvarkymo 
rūšiai arba tvarkymo operacijų sekai;

Or. en

Pakeitimas 116
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

– palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys; arba
– kai duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas užima dominuojančia padėtį 
rinkoje dėl duomenų subjektui siūlomų 
produktų ar paslaugų; arba
– kai duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Or. en

Pakeitimas 117
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) sutikimas turi būti išreikštas laisvai, ir 
duomenų subjektas negali būti verčiamas 
išreikšti sutikimą tvarkyti jo duomenis, 
ypač tuo atveju, kai yra didelis duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai gali būti tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. 
Tačiau kai duomenys tvarkomi duomenų 
subjekto interesais ir todėl duomenų 
subjektas gali atšaukti sutikimą, 
nepatirdamas žalos, sutikimas turėtų būti 
laikomas galiojančiu asmens duomenų 
tvarkymo teisiniu pagrindu.

Kai duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata turėtų būti užtikrinta, kad duomenų subjektas turėtų tikrą ir laisvą pasirinkimą ir 
vėliau galėtų atšaukti sutikimą ar prieštarauti tolesniam duomenų tvarkymui bet kokiomis 
aplinkybėmis. Tai neturėtų užkirsti kelio fiziniams asmenims sutikti su duomenų tvarkymu, 
visų pirma tuo atveju, kai duomenys tvarkomi jų naudai (pvz., darbdavys siūlo draudimą). 
Reglamente neturėtų būti daroma prielaida, kad esant užimtumo santykiams neįmanoma 
laisvai sutikti su duomenų tvarkymu.

Pakeitimas 118
Rafał Trzaskowski

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

(34a) kai paslaugos teikimui būtina 
tvarkyti asmens duomenis gavus duomenų
subjekto sutikimą, sutikimo atšaukimas 
gali suteikti pagrindą paslaugos teikėjui 
nutraukti sutartį. Tai taikoma visų pirma 
paslaugoms, kurios teikiamos vartotojams 
nemokamai;

Or. en

Pagrindimas

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point 
of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide 
access to services "free" of charge in return for the access to some of their personal data. 
Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access to the service.

Pakeitimas 119
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) teisėti duomenų valdytojo interesai 
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, jeigu duomenų subjekto interesai 
arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra 
viršesni. Juos reikėtų kruopščiai pasverti 
visų pirma tuomet, kai duomenų subjektas 
yra vaikas, nes vaikams reikalinga ypatinga 
apsauga. Duomenų subjektui turėtų būti
suteikta teisė dėl priežasčių, susijusių su jo 
konkrečia padėtimi, nesutikti, kad 
duomenys būtų tvarkomi, ir dėl to nepatirti 
išlaidų. Siekiant užtikrinti skaidrumą, 

(38) teisėti duomenų subjekto interesai 
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, jeigu duomenų subjekto interesai 
arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra 
viršesni. Juos reikėtų kruopščiai pasverti 
visų pirma tuomet, kai duomenų subjektas 
yra vaikas, nes vaikams reikalinga ypatinga 
apsauga. Duomenų subjektui turėtų būti 
suteikta teisė dėl priežasčių, susijusių su jo 
konkrečia padėtimi, nesutikti, kad 
duomenys būtų tvarkomi, ir dėl to nepatirti 
išlaidų. Siekiant užtikrinti skaidrumą, 
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duomenų valdytojas turėtų būti įpareigotas
aiškiai informuoti duomenų subjektą apie 
teisėtus interesus, kurių siekia, ir jo teisę su 
tuo nesutikti, be to, jis turėtų būti 
įpareigotas šiuos teisėtus interesus 
dokumentuoti. Atsižvelgiant į tai, kad 
teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo 
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

duomenų valdytojas ar tretieji asmenys, 
kuriems šie duomenys yra perduoti, turėtų 
būti įpareigoti aiškiai informuoti duomenų 
subjektą apie teisėtus interesus, kurių 
siekia, ir jo teisę su tuo nesutikti, be to, jis 
turėtų būti įpareigotas šiuos teisėtus 
interesus dokumentuoti. Atsižvelgiant į tai, 
kad teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo 
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo išlaikyti Direktyvos 95/46/EB formuluotę. Primenama, kad 
reglamentas bus taikomas ne tik skaitmeninėms paslaugoms, bet ir veiksmams, atliekamiems 
neprisijungus prie interneto. Kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, žurnalų leidybos sektorius, 
norėdami finansuoti savo veiklą, turi naudoti išorės šaltinius, kad pasiektų potencialius 
naujus prenumeratorius.

Pakeitimas 120
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) teisėti duomenų valdytojo interesai 
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, jeigu duomenų subjekto interesai 
arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra 
viršesni. Juos reikėtų kruopščiai pasverti 
visų pirma tuomet, kai duomenų subjektas 
yra vaikas, nes vaikams reikalinga ypatinga 
apsauga. Duomenų subjektui turėtų būti 
suteikta teisė dėl priežasčių, susijusių su jo 
konkrečia padėtimi, nesutikti, kad 
duomenys būtų tvarkomi, ir dėl to nepatirti 
išlaidų. Siekiant užtikrinti skaidrumą, 
duomenų valdytojas turėtų būti įpareigotas 
aiškiai informuoti duomenų subjektą apie 

(38) teisėti duomenų valdytojo interesai 
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, jeigu duomenų subjekto interesai 
arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra 
viršesni. Juos reikėtų kruopščiai pasverti 
visų pirma tuomet, kai duomenų subjektas 
yra vaikas, nes vaikams reikalinga ypatinga 
apsauga. Duomenų subjektui turėtų būti 
suteikta teisė nesutikti, kad duomenys būtų 
tvarkomi, ir dėl to nepatirti išlaidų. Teisėti 
duomenų valdytojo interesai gali apimti: 
tiesioginę duomenų valdytojo prekių ir 
paslaugų rinkodarą, duomenų valdytojo 
reikalavimų vykdymo ir sistemos, tinklo ir 
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teisėtus interesus, kurių siekia, ir jo teisę su 
tuo nesutikti, be to, jis turėtų būti 
įpareigotas šiuos teisėtus interesus 
dokumentuoti. Atsižvelgiant į tai, kad 
teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo 
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

informacijos saugumo užtikrinimą. 
Duomenų subjektui atšaukus savo 
sutikimą, duomenų valdytojas taip pat gali 
atsisakyti tolesnio paslaugų teikimo, jei 
duomenis būtina tvarkyti dėl paslaugos 
pobūdžio ar susistemintos rinkmenos 
sistemos veikimo. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą, duomenų valdytojas turėtų būti 
įpareigotas aiškiai informuoti duomenų 
subjektą apie teisėtus interesus, kurių 
siekia, ir jo teisę su tuo nesutikti, be to, jis 
turėtų būti įpareigotas šiuos teisėtus 
interesus dokumentuoti. Atsižvelgiant į tai, 
kad teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo 
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant vidaus rinkoje užtikrinti teisinį tikrumą, dokumente reikia aiškiai nurodyti, kokia 
veikla gali būti laikoma teisėtu duomenų valdytojo interesu. Tiesioginė rinkodara – tai 
priemonė, kuria įmonės gali pagerinti pasiūlymą ir paslaugą vartotojo naudai, kuris išsaugo 
teisę prieštarauti ir teisę būti informuotas.

Pakeitimas 121
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų duomenų tvarkymą 



AM\917991LT.doc 29/214 PE500.411v01-00

LT

sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu 
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu, visų pirma įtvirtintu 
Sąjungos teisėje arba duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje. Visais 
atvejais turėtų būti užtikrinta, kad bus 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 
duomenų tvarkymo tikslus;

pagrįsti kitu teisėtu pagrindu, visų pirma 
įtvirtintu Sąjungos teisėje arba duomenų 
valdytojui taikytinos valstybės narės 
teisėje. Visais atvejais turėtų būti 
užtikrinta, kad bus taikomi šiame 
reglamente nustatyti principai, visų pirma, 
kad duomenų subjektas bus informuotas 
apie tuos kitus duomenų tvarkymo tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Sutikimas yra teisėtas pagrindas, tačiau jam neturėtų būti teikiama pirmenybė prieš kitus 
teisėtus pagrindus, nes taip skatinama jį naudoti, kai nėra būtina.

Pakeitimas 122
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) derinant Sąjungos teisės aktus 
duomenų apsaugos srityje negalima atimti 
iš valstybių narių galimybės taikyti atskirų 
sektorių teisės aktus, inter alia, registrais 
paremtų tyrimų atveju;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šiuo metu ES galiojančią teisinę duomenų apsaugos sistemą, t. y. Direktyvą 95/46/EB, 
valstybės narės turi įvairaus masto laisvę pritaikyti ES teisės aktus prie nacionalinių 
aplinkybių.

Pakeitimas 123
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40b) kitu tikslu surinktų asmens 
duomenų tvarkymas gali būti leidžiamas 
atliekant visuomeninius mokslinius 
tyrimus, kai galima dokumentuoti 
surinktų duomenų tvarkymo mokslinį 
tinkamumą. Padarant duomenis 
prieinamus viešiems moksliniams 
tyrimams reikia atsižvelgti į pritaikytąją 
privatumo apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 124
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) be to, netaikyti draudimo tvarkyti 
ypatingų kategorijų duomenis turėtų būti 
leidžiama, jei tai numatyta įstatyme ir 
taikomos tinkamos asmens duomenų ir kitų 
pagrindinių teisių apsaugos priemonės, kai 
galima pateisinti viešojo intereso 
pagrindais, visų pirma kai tai susiję su 
sveikatos klausimais, įskaitant visuomenės 
sveikatos ir socialinės apsaugos 
užtikrinimą ir sveikatos priežiūros 
paslaugų administravimą, ypač siekiant, 
kad sveikatos draudimo sistemoje taikomos 
prašymų dėl išmokų ir paslaugų 
nagrinėjimo procedūros būtų kokybiškos ir 
nereikalautų daug sąnaudų, arba kai 
duomenys tvarkomi istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais;

(42) be to, netaikyti draudimo tvarkyti 
ypatingų kategorijų duomenis turėtų būti 
leidžiama, jei tai numatyta įstatyme ir 
taikomos tinkamos asmens duomenų ir kitų 
pagrindinių teisių apsaugos priemonės, kai 
galima pateisinti viešojo intereso 
pagrindais, visų pirma kai tai susiję su 
sveikatos klausimais, įskaitant visuomenės 
sveikatos ir socialinės apsaugos 
užtikrinimą ir sveikatos priežiūros 
paslaugų administravimą, taip pat 
informaciją, kuri siunčiama 
elektroninėmis teksto žinutėmis ar 
elektroniniu paštu pacientams dėl 
apsilankymo ligoninėse ar klinikose, ypač 
siekiant, kad sveikatos draudimo sistemoje 
taikomos prašymų dėl išmokų ir paslaugų 
nagrinėjimo procedūros būtų kokybiškos ir 
nereikalautų daug sąnaudų, arba kai 
duomenys tvarkomi istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais;
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Or. en

Pakeitimas 125
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir 
jos tikslus, kaip ilgai bus saugomi 
duomenys, apie teisę susipažinti su 
duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar 
ištrinti ir apie teisę pateikti skundą. Kai 
duomenys renkami iš duomenų subjekto, 
duomenų subjektas taip pat turėtų būti 
informuotas, ar jis privalo pateikti 
duomenis, taip pat apie tokių duomenų 
nepateikimo pasekmes;

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir 
jos tikslus, apie kriterijus ir (arba) teisines 
nuostatas, pagal kuriuos galima nustatyti,
kaip ilgai bus saugomi duomenys, apie 
teisę susipažinti su duomenimis, reikalauti 
juos ištaisyti ar ištrinti ir apie teisę pateikti 
skundą. Kai duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų subjektas taip 
pat turėtų būti informuotas, ar jis privalo 
pateikti duomenis, taip pat apie tokių 
duomenų nepateikimo pasekmes;

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai ta trukmė 
yra susijusi su skirtingomis specifinėmis teisinėmis nuostatomis.

Pakeitimas 126
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir 
jos tikslus, kaip ilgai bus saugomi 

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir 
jos tikslus, apie kriterijus, pagal kuriuos 
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duomenys, apie teisę susipažinti su 
duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar 
ištrinti ir apie teisę pateikti skundą. Kai 
duomenys renkami iš duomenų subjekto, 
duomenų subjektas taip pat turėtų būti 
informuotas, ar jis privalo pateikti 
duomenis, taip pat apie tokių duomenų 
nepateikimo pasekmes;

galima nustatyti, kaip ilgai bus saugomi 
duomenys kiekvienam tikslui, apie teisę 
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti ar ištrinti ir apie teisę pateikti 
skundą. Kai duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų subjektas taip 
pat turėtų būti informuotas, ar jis privalo 
pateikti duomenis, taip pat apie tokių 
duomenų nepateikimo pasekmes;

Or. fr

Pagrindimas

Ne visuomet įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai jie 
saugomi skirtingais tikslais.

Pakeitimas 127
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 
galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 
teisę žinoti ir būti informuotas, pavyzdžiui, 
apie tai, kokiais tikslais duomenys 
tvarkomi, kaip ilgai jie bus laikomi, kas yra 
duomenų gavėjas, pagal kokią logiką 
duomenys tvarkomi ir kokios galėtų būti 
tokio duomenų tvarkymo pasekmės bent 
jau tais atvejais, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas profiliavimu. Ši teisė neturėtų 
varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant komercines paslaptis arba 
intelektinės nuosavybės teises, ypač autorių 
teises, kuriomis saugoma programinė 
įranga. Tačiau tai neturėtų lemti, kad 
duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti 
visą informaciją;

(51) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 
galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 
teisę žinoti ir būti informuotas, pavyzdžiui, 
apie tai, kokiais tikslais duomenys 
tvarkomi, apie kriterijus, pagal kuriuos 
galima nustatyti, kaip ilgai jie bus laikomi 
kiekvienam tikslui, kas yra duomenų 
gavėjas, pagal kokią logiką duomenys 
tvarkomi ir kokios galėtų būti tokio 
duomenų tvarkymo pasekmės bent jau tais 
atvejais, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas profiliavimu. Ši teisė neturėtų 
varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant komercines paslaptis arba 
intelektinės nuosavybės teises, ypač autorių 
teises, kuriomis saugoma programinė 
įranga. Tačiau tai neturėtų lemti, kad 
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duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti 
visą informaciją;

Or. fr

Pagrindimas

Ne visuomet įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai jie 
saugomi skirtingais tikslais.

Pakeitimas 128
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) kai asmens duomenys tvarkomi 
elektroninėmis priemonėmis ir 
susistemintu bei dažnai naudojamu 
elektroniniu formatu, duomenų subjektai 
turėtų turėti teisę savo duomenų kopiją 
gauti taip pat dažnai naudojamu 
elektroniniu formatu, kad galėtų geriau 
kontroliuoti savo asmens duomenis ir 
pasinaudoti savo teise su jais susipažinti. 
Be to, duomenų subjektui taip pat turėtų 
būti leidžiama savo pateiktus duomenis 
persiųsti iš vienos automatizuotos 
programos, pavyzdžiui, socialinio tinklo, į 
kitą. Tai turėtų būti taikoma tais atvejais, 
kai duomenų subjektas duomenis 
automatizuotai duomenų tvarkymo 
sistemai pateikė savo sutikimu arba 
vykdydamas sutartį;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Duomenų subjektai pagal 15 straipsnį turi teisę susipažinti su duomenimis. Teisė susipažinti 
su duomenimis – kiekvienam duomenų subjektui priklausanti teisė gauti pranešimą apie 
tvarkomus duomenis. Pagal 18 straipsnį, pagal kurį duomenų subjektai gali gauti savo 
duomenų kopiją, nesuteikiama jokios papildomos naudos piliečių asmens duomenų apsaugos 
srityje ir sukuriama maišatis dėl teisės susipažinti su duomenimis, kuri yra pagrindinė teisė, 
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tikrosios reikšmės.

Pakeitimas 129
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) turėtų būti nustatyta visapusiška
duomenų valdytojo atsakomybė už bet kokį 
duomenų valdytojo arba jo pavedimu 
vykdomą asmens duomenų tvarkymą. Visų 
pirma, duomenų valdytojas turėtų 
užtikrinti, kad kiekviena duomenų 
tvarkymo operacija atitinka šį reglamentą, 
ir privalėti tą įrodyti;

(60) turėtų būti nustatyta bendra duomenų 
valdytojo atsakomybė už bet kokį duomenų 
valdytojo arba jo pavedimu vykdomą 
asmens duomenų tvarkymą. Visų pirma, 
duomenų valdytojas turėtų užtikrinti, kad 
kiekviena duomenų tvarkymo operacija 
atitinka šį reglamentą, ir privalėti tą įrodyti;

Or. fr

Pagrindimas

Norint sustiprinti asmens duomenų apsaugą, reikia aiškiai įtraukti bendrą duomenų valdytojo 
atsakomybės principą.

Pakeitimas 130
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) šiame reglamente įmonės 
skatinamos rengti vidaus programas, 
kuriose nustatomos duomenų tvarkymo 
operacijos, kurias atliekant dėl jų 
pobūdžio, aprėpties ir (arba) tikslų gali 
kilti konkreti rizika duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, įdiegti tinkamas 
privatumo apsaugos priemones, sukurti 
inovacinius pritaikytosios privatumo 
apsaugos sprendimus ir taikyti privatumo 
didinimo metodus. Įmonėms, kurios gali 
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viešai parodyti, kad jos taiko privatumo 
atskaitomybę, taip pat nereikia taikyti 
papildomų priežiūros mechanizmų, t. y. 
išankstinio konsultavimosi ir išankstinio 
leidimo;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su požiūriu, pagal kurį atskaitomybė yra alternatyvus 
procesas, kuris tinkamai skatina geriausią organizacinę patirtį. Be to, tokiu suderinimu su 
reikalavimų laikymusi susijusių išlaidų ir užtikrinimo išlaidų našta perkeliama rinkai, o ne 
valstybės iždui.

Pakeitimas 131
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) pagal pritaikytosios duomenų 
apsaugos principą duomenys yra saugomi 
visą technologijų būvio ciklą – nuo jų 
pradinio kūrimo etapo iki jų diegimo, 
naudojimo ir atsisakymo. Pagal 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
principą privatumo nustatymai turėtų būti 
taikomi paslaugoms, o produktai 
paprastai turėtų atitikti bendruosius 
duomenų apsaugos principus, pvz., 
duomenų kiekio mažinimo ir tikslų 
apribojimo principus;

Or. en

Pakeitimas 132
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekiant užtikrinti duomenų subjektų 
teises ir laisves ir nustatyti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atsakomybę, šiame reglamente reikia 
aiškiai paskirstyti atsakomybę – taip pat ir 
priežiūros institucijų stebėjimo ir 
priemonių atžvilgiu – be kita ko, tais 
atvejais, kai duomenų valdytojas kartu su 
kitais duomenų valdytojais nustato 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus arba kai duomenų tvarkymo 
operacija atlikta duomenų valdytojo 
pavedimu;

(62) siekiant užtikrinti duomenų subjektų 
teises ir laisves ir nustatyti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atsakomybę, šiame reglamente reikia 
aiškiai paskirstyti atsakomybę – taip pat ir 
priežiūros institucijų stebėjimo ir 
priemonių atžvilgiu – be kita ko, tais 
atvejais, kai duomenų valdytojas kartu su 
kitais duomenų valdytojais nustato 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus arba kai duomenų tvarkymo 
operacija atlikta duomenų valdytojo 
pavedimu. Jeigu atsakomybe dalijamasi, 
duomenų tvarkytojas, kuris atlygina žalą 
duomenų subjektui, gali apskųsti 
duomenų valdytoją ir reikalauti 
kompensacijos, jeigu jis elgėsi pagal 
susijusį teisės aktą;

Or. fr

Pagrindimas

Duomenų tvarkytojas – tai duomenų valdytojo pasamdytas asmuo. Tai reiškia, kad, jeigu 
duomenų tvarkytojas atidžiai laikosi jam perduotų instrukcijų, asmens duomenų pažeidimas 
turi būti laikomas duomenų valdytojo, o ne duomenų tvarkytojo atsakomybe, tačiau 
nepažeidžiant duomenų subjekto užmokesčio teisės.

Pakeitimas 133
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų dokumentuoti kiekvieną
duomenų tvarkymo operaciją. Kiekvienas 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 

(65) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų saugoti aktualią 
informaciją pagrindinėse duomenų 
tvarkymo kategorijose. Komisija turėtų 
nustatyti vienodą šios informacijos 
saugojimo dokumentų formatą visoje ES. 
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paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
pagal juos būtų galima patikrinti
tvarkymo operacijas;

Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
galėtų padėti priežiūros institucijai 
įvertinti tų pagrindinių tvarkymo
kategorijų atitiktį šiam reglamentui;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą duomenų apsaugą organizacijos privalo turėti pakankamai 
dokumentuotų faktų apie duomenų tvarkymo veiklą.  Tačiau dokumentų apie visą tvarkymo 
veiklą saugojimas sukelia neproporcingą naštą. Užuot tenkinus biurokratinius poreikius, 
dokumentavimu turėtų būti siekiama padėti duomenų valdytojams ir tvarkytojams vykdyti 
savo pareigas.

Pakeitimas 134
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų dokumentuoti kiekvieną
duomenų tvarkymo operaciją. Kiekvienas 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
pagal juos būtų galima patikrinti tvarkymo 
operacijas;

(65) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų dokumentuoti visas 
duomenų tvarkymo sistemas ir 
procedūras, už kurias yra atsakingas. 
Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
pagal juos būtų galima patikrinti tvarkymo 
operacijas;

Or. fr

Pagrindimas

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
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prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Pakeitimas 135
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas, 
jei įmanoma, per 24 valandas pranešti 
priežiūros institucijai. Kai to neįmanoma 
padaryti per 24 valandas, pranešant reikėtų 
nurodyti vėlavimo priežastis. Fiziniai 
asmenys, kurių asmens duomenims ar 
privatumui pažeidimas galėjo turėti 
neigiamą poveikį, turėtų būti nepagrįstai 
nedelsiant informuojami, kad galėtų imtis 
būtinų atsargumo priemonių. Pažeidimas 
turėtų būti laikomas turinčiu neigiamą 
poveikį asmens duomenims ar duomenų 
subjekto privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai. Pranešime turėtų būti aprašytas 
asmens duomenų saugumo pažeidimo 
pobūdis ir fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas pažeidimas, kuris gali daryti 
labai neigiamą poveikį asmens duomenų 
apsaugai ar duomenų subjekto 
privatumui, jis apie pažeidimą turėtų 
nepagrįstai nedelsdamas, jei įmanoma, per 
24 valandas pranešti priežiūros institucijai. 
Kai to neįmanoma padaryti per 
24 valandas, pranešant reikėtų nurodyti 
vėlavimo priežastis. Fiziniai asmenys, 
kurių asmens duomenims ar privatumui 
pažeidimas galėjo turėti neigiamą poveikį, 
turėtų būti nepagrįstai nedelsiant 
informuojami, kad galėtų imtis būtinų 
atsargumo priemonių. Pažeidimas turėtų 
būti laikomas turinčiu labai didelį
neigiamą poveikį asmens duomenų 
apsaugai ar duomenų subjekto privatumui, 
jeigu dėl jo, pavyzdžiui, galėtų būti 
pavogta ar suklastota tapatybė, padaryta 
fizinė žala, patirtas didelis pažeminimas ar 
pakenkta reputacijai. Pranešime turėtų būti 
aprašytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimo pobūdis ir fiziniams asmenims 
nurodytos rekomendacijos, kaip sušvelninti 
galimą neigiamą poveikį. Duomenų 
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atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

subjektams apie tai turėtų būti pranešta kuo 
greičiau, glaudžiai bendradarbiaujant su 
priežiūros institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

Or. fr

Pagrindimas

Įpareigojimas pranešti apie asmens duomenų pažeidimą neturi sudaryti pernelyg didelių 
administracinių kliūčių duomenų valdytojams ir jiems turi likti galimybė greitai ir 
veiksmingai reaguoti visų pirma sprendžiant problemas. Taigi reikia nuostatos taikymą 
apriboti tik atvejams, kurie gali daryti labai neigiamą poveikį asmens duomenų apsaugai ar 
duomenų subjekto privatumui (žr. 67 konstatuojamąją dalį).

Pakeitimas 136
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas, 
jei įmanoma, per 24 valandas pranešti 
priežiūros institucijai. Kai to neįmanoma 
padaryti per 24 valandas, pranešant reikėtų 
nurodyti vėlavimo priežastis. Fiziniai 
asmenys, kurių asmens duomenims ar 
privatumui pažeidimas galėjo turėti 
neigiamą poveikį, turėtų būti nepagrįstai 

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas 
pranešti priežiūros institucijai. Kai to 
neįmanoma padaryti per 24 valandas, 
pranešant reikėtų nurodyti vėlavimo 
priežastis. Fiziniai asmenys, kurių asmens 
duomenims ar privatumui pažeidimas 
galėjo turėti neigiamą poveikį, turėtų būti 
nepagrįstai nedelsiant informuojami, kad 
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nedelsiant informuojami, kad galėtų imtis 
būtinų atsargumo priemonių. Pažeidimas 
turėtų būti laikomas turinčiu neigiamą 
poveikį asmens duomenims ar duomenų 
subjekto privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai. Pranešime turėtų būti aprašytas 
asmens duomenų saugumo pažeidimo 
pobūdis ir fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių. 
Pažeidimas turėtų būti laikomas turinčiu 
neigiamą poveikį asmens duomenims ar 
duomenų subjekto privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai. Pranešime turėtų būti aprašytas 
asmens duomenų saugumo pažeidimo 
pobūdis ir fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

Or. en

Pagrindimas

Laikotarpis neturi būti nustatytas teisės aktais, tai turi priklausyti nuo konkrečių veiklos ir 
techninių aplinkybių, taip pat reikalingi tyrimo ir teismo ekspertizės procesai, kad būtų 
galima suvokti tam tikro atvejo pobūdį ir mastą. Teisės aktuose reikia nustatyti, kad tokie 
atvejai būtų sprendžiami kuo greičiau, ir tai pakankamai aiškiai atsispindi reikalavime 
„nepagrįstai nedelsdamas“, kartu išlaikomas pragmatiškas lankstumas.

Pakeitimas 137
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
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neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas, 
jei įmanoma, per 24 valandas pranešti 
priežiūros institucijai. Kai to neįmanoma 
padaryti per 24 valandas, pranešant 
reikėtų nurodyti vėlavimo priežastis.
Fiziniai asmenys, kurių asmens duomenims 
ar privatumui pažeidimas galėjo turėti 
neigiamą poveikį, turėtų būti nepagrįstai 
nedelsiant informuojami, kad galėtų imtis 
būtinų atsargumo priemonių. Pažeidimas 
turėtų būti laikomas turinčiu neigiamą 
poveikį asmens duomenims ar duomenų 
subjekto privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai. Pranešime turėtų būti aprašytas 
asmens duomenų saugumo pažeidimo 
pobūdis ir fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas pažeidimas, kuris gali padaryti 
didelės žalos duomenų subjektui, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas 
pranešti priežiūros institucijai. Fiziniai 
asmenys, kurių asmens duomenims ar 
privatumui pažeidimas galėjo turėti labai 
didelį neigiamą poveikį, turėtų būti 
nepagrįstai nedelsiant informuojami, kad 
galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių. 
Pažeidimas turėtų būti laikomas turinčiu
labai didelį neigiamą poveikį asmens 
duomenims ar duomenų subjekto 
privatumui, jeigu dėl jo, pavyzdžiui, galėtų 
būti pavogta ar suklastota tapatybė, 
padaryta fizinė žala, patirtas didelis 
pažeminimas ar pakenkta reputacijai. 
Pranešime turėtų būti aprašytas asmens 
duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu nustatytas pažeidimas, duomenų valdytojas turi visų pirma imtis visų tinkamų 
priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesniam pažeidimo vykdymui. Todėl įpareigojimas apie 
tai per 24 val. pranešti kompetentingai priežiūros institucijai ir sankcijos, jeigu tai 
nevykdoma, gali daryti priešingą poveikį. Be to, kaip nustatyta 29 straipsnio darbo grupės 
2012 m. kovo 23 d. nuomonėje, neturėtų būti pranešama apie smulkius pažeidimus, kad 
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nebūtų pernelyg apkrautos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 138
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas, 
jei įmanoma, per 24 valandas pranešti 
priežiūros institucijai. Kai to neįmanoma 
padaryti per 24 valandas, pranešant reikėtų 
nurodyti vėlavimo priežastis. Fiziniai 
asmenys, kurių asmens duomenims ar 
privatumui pažeidimas galėjo turėti 
neigiamą poveikį, turėtų būti nepagrįstai 
nedelsiant informuojami, kad galėtų imtis 
būtinų atsargumo priemonių. Pažeidimas 
turėtų būti laikomas turinčiu neigiamą 
poveikį asmens duomenims ar duomenų 
subjekto privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai. Pranešime turėtų būti aprašytas 
asmens duomenų saugumo pažeidimo 
pobūdis ir fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas, 
jei įmanoma, per 72 valandas pranešti 
priežiūros institucijai. Kai to neįmanoma 
padaryti per 72 valandas, pranešant reikėtų 
nurodyti vėlavimo priežastis. Fiziniai 
asmenys, kurių asmens duomenims ar 
privatumui pažeidimas galėjo turėti 
neigiamą poveikį ir gali kelti didelį žalos 
pavojų duomenų subjektui, turėtų būti 
nepagrįstai nedelsiant informuojami, kad 
galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių, 
kartu išvengiant informacijos pertekliaus 
duomenų subjektui. Pažeidimas turėtų būti 
laikomas turinčiu neigiamą poveikį asmens 
duomenims ar duomenų subjekto 
privatumui, jeigu dėl jo, pavyzdžiui, galėtų 
būti pavogta ar suklastota tapatybė, 
padaryta fizinė žala, patirtas didelis 
pažeminimas ar pakenkta reputacijai. 
Pranešime turėtų būti aprašytas asmens 
duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
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pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 139
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
70 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70a) Direktyvoje 2002/58/EB, iš dalies 
pakeistoje Direktyva 2009/136/EB, 
nustatytas įpareigojimas pranešti apie 
asmens duomenų tvarkymo pažeidimus, 
susijusius su viešųjų elektroninių ryšių 
paslaugų teikimu Europos Sąjungos 
viešuosiuose ryšių tinkluose. Kai viešųjų 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjai teikia 
ir kitas paslaugas, jiems ir toliau taikoma 
pareiga pranešti apie pažeidimus pagal 
Direktyvą dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių, o ne šį reglamentą. Tokiems 
paslaugų teikėjams turėtų būti taikoma 
bendroji pranešimo apie asmens duomenų 
tvarkymo pažeidimus procedūra tvarkant 
ir asmens duomenis, susijusius su viešųjų 
elektroninių ryšių paslaugų teikimu, ir 
kitus asmens duomenis, kuriuose jie 
tvarko kaip duomenų valdytojai;

Or. en

Pagrindimas

Elektroninių ryšių paslaugos teikėjams turėtų būti taikoma bendroji pranešimo apie 
pažeidimus, susijusius su jų tvarkomais duomenimis, tvarka, o ne įvairios procedūros, 
atsižvelgiant į jų siūlomas paslaugas. Tuo užtikrinamos vienodos sąlygos visiems pramonės 
srities dalyviams.
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Pakeitimas 140
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
97 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(97) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, o 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė vykdo veiklą Sąjungoje, viena 
priežiūros institucija turėtų būti 
kompetentinga stebėti duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo veiklą visoje Sąjungoje ir 
priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų 
vienodžiau taikoma teisė, būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas ir tokiems duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams 
sumažėtų administracinė našta;

(97) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, o 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė vykdo veiklą Sąjungoje, viena 
priežiūros institucija turėtų būti 
kompetentinga stebėti duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo duomenų tvarkymo veiklą 
visoje Sąjungoje ir priimti atitinkamus 
sprendimus, kad būtų vienodžiau taikoma 
teisė, būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir 
tokiems duomenų valdytojams ir duomenų 
tvarkytojams sumažėtų administracinė 
našta. Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų 
nuostatų, kai asmens duomenų tvarkymą 
atlieka ne pagrindinė buveinė, o viena iš 
kitų duomenų valdytojo ar duomenų 
tvarkytojo buveinių, esančių Europos 
Sąjungoje, už šį tvarkymą turėtų būti 
atsakinga kompetentinga priežiūros 
institucija, esanti valstybėje narėje, 
kurioje įsikūrusi minėta buveinė. 
Laikantis VII skyriaus nuostatų, ši 
leidžianti nukrypti nuostata nepanaikina 
valstybės narės, kurioje įsikūrusi 
pagrindinė buveinė, priežiūros institucijos 
galimybės reikalauti papildomų duomenų;

Or. fr

Pagrindimas

Jei duomenų tvarkymas, apimantis kelias šalis, yra lengvai prižiūrimas pagrindinės buveinės 
ir jį turi atlikti viena valdžios institucija, po centralizuoto pranešimo, kai duomenys 
nacionaliniu lygmeniu tvarkomi necentralizuotai skyriuose, kuriuos pagrindinei buveinei 
sudėtinga prižiūrėti, duomenis nacionaliniu lygmeniu turėtų turėti galimybė tvarkyti 
nacionalinė priežiūros institucija.
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Pakeitimas 141
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
115 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(115) tais atvejais, kai kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusi kompetentinga 
priežiūros institucija nesiima veiksmų 
arba ėmėsi nepakankamų priemonių dėl 
skundo, duomenų subjektas gali prašyti 
valstybės narės, kurioje yra jo nuolatinė 
gyvenamoji vieta, priežiūros institucijos 
pareikšti ieškinį tai priežiūros institucijai 
kompetentingame kitos valstybės narės 
teisme. Prašomoji priežiūros institucija 
gali priimti sprendimą, kurį galima 
peržiūrėti teismine tvarka, ar tinkama šį 
prašymą tenkinti;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši galimybė nenaudinga piliečiams ir gali pakenkti sklandžiam priežiūros institucijų 
bendradarbiavimui pagal suderintą priežiūros sistemą.

Pakeitimas 142
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
118 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(118) bet kokią žalą, kurią asmuo gali 
patirti dėl neteisėto duomenų tvarkymo, 
turėtų atlyginti duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas, kurie gali būti atleisti nuo 
atsakomybės, jeigu įrodo, kad nėra 
atsakingi už žalą, visų pirma, kai nustatyta 
duomenų subjekto kaltė arba nenugalimos 
jėgos atveju;

(118) bet kokią žalą, kurią asmuo gali 
patirti dėl neteisėto duomenų tvarkymo, 
turėtų atlyginti duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas, kurie gali būti atleisti nuo 
atsakomybės, jeigu įrodo, kad nėra 
atsakingi už žalą, visų pirma, kai nustatyta 
duomenų subjekto kaltė arba nenugalimos 
jėgos atveju. Jeigu atsakomybe dalijamasi, 
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duomenų tvarkytojas, kuris atlygina žalą 
duomenų subjektui, gali apskųsti 
duomenų valdytoją ir reikalauti 
kompensacijos, jeigu jis elgėsi pagal 
susijusį teisės aktą;

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlymu dėl reglamento nustatomas bendros duomenų valdytojo atsakomybės principas 
(5 straipsnio f dalis ir 22 straipsnis), kuris turi būti išlaikomas ir paaiškinamas. Duomenų 
tvarkytojas – tai duomenų valdytojo pasamdytas asmuo. Be to, jeigu duomenų tvarkytojas 
nesilaiko jam pateiktų nurodymų, 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jis laikomas duomenų 
valdytoju.

Pakeitimas 143
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
129 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai turėtų 
būti priimti dėl duomenų tvarkymo 
teisėtumo; vaiko sutikimo kriterijų ir 
sąlygų nustatymo; ypatingų kategorijų 
duomenų tvarkymo; akivaizdžiai 
neproporcingų prašymų ir mokesčio už
duomenų subjekto naudojimąsi teisėmis 
kriterijų ir sąlygų nustatymo; duomenų 
subjekto informavimo ir teisės susipažinti 
su duomenimis kriterijų ir reikalavimų; 
teisės būti pamirštam ir teisės reikalauti 
ištrinti duomenis; profiliavimu pagrįstų 
priemonių; duomenų valdytojo 
atsakomybės ir pritaikytosios bei 

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai turėtų 
būti priimti dėl duomenų tvarkymo 
teisėtumo; vaiko sutikimo kriterijų ir 
sąlygų nustatymo; ypatingų kategorijų 
duomenų tvarkymo; duomenų subjekto 
informavimo ir teisės susipažinti su 
duomenimis kriterijų ir reikalavimų; teisės 
būti pamirštam ir teisės reikalauti ištrinti 
duomenis; profiliavimu pagrįstų 
priemonių; duomenų valdytojo 
atsakomybės kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų tvarkytojo; dokumentavimo 
kriterijų ir reikalavimų; asmens duomenų 
saugumo pažeidimo ir pranešimo apie jį 
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standartizuotosios duomenų apsaugos
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
tvarkytojo; dokumentavimo ir duomenų 
tvarkymo kriterijų ir reikalavimų; asmens 
duomenų saugumo pažeidimo ir pranešimo 
apie jį priežiūros institucijoms kriterijų bei 
reikalavimų ir aplinkybių, kuriomis 
tikėtina, kad asmens duomenų saugumo 
pažeidimas turės neigiamo poveikio 
duomenų subjektui; duomenų tvarkymo 
operacijų, kurioms reikalingas duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimas, kriterijų ir 
sąlygų; didelės konkrečios rizikos, dėl 
kurios būtina iš anksto konsultuotis, 
nustatymo kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo ir 
užduočių; elgesio kodeksų; sertifikavimo 
mechanizmų kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų perdavimo remiantis įmonei 
privalomomis taisyklėmis kriterijų ir 
reikalavimų administracinių sankcijų; 
duomenų tvarkymo sveikatos priežiūros 
tikslais; duomenų tvarkymo su darbo 
santykiais susijusiais tikslais ir duomenų 
tvarkymo istoriniais, statistiniais ir 
mokslinių tyrimų tikslais. Itin svarbu, kad 
atlikdama parengiamuosius darbus 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita 
ko, su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

priežiūros institucijoms kriterijų bei 
reikalavimų ir aplinkybių, kuriomis 
tikėtina, kad asmens duomenų saugumo 
pažeidimas turės neigiamo poveikio 
duomenų subjektui; duomenų tvarkymo 
operacijų, kurioms reikalingas duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimas, kriterijų ir 
sąlygų; didelės konkrečios rizikos, dėl 
kurios būtina iš anksto konsultuotis, 
nustatymo kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo ir 
užduočių; elgesio kodeksų; sertifikavimo 
mechanizmų kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų perdavimo remiantis įmonei 
privalomomis taisyklėmis kriterijų ir 
reikalavimų; duomenų tvarkymo sveikatos 
priežiūros tikslais; duomenų tvarkymo su 
darbo santykiais susijusiais tikslais ir 
duomenų tvarkymo istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais. Itin svarbu, 
kad atlikdama parengiamuosius darbus 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita 
ko, su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. fr

Pakeitimas 144
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio (130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
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reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo; 
standartinių naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūrų ir formų; 
standartinių pranešimo duomenų subjektui 
formų; standartinių naudojimosi teise
susipažinti su duomenimis formų ir 
procedūrų; standartinių duomenų valdytojo 
atsakomybės už pritaikytąją bei 
standartizuotąją duomenų apsaugą ir
dokumentų formų; duomenų tvarkymo 
saugumo specialių reikalavimų; pranešimo 
apie asmens duomenų pažeidimą priežiūros 
institucijai ir duomenų subjektui 
standartinės formos ir tvarkos; duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimo standartų ir 
tvarkos; išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formos ir tvarkos; 
techninių standartų ir sertifikavimo 
mechanizmų; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su tvarkymu susijęs sektorius 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija tinkamumo įvertinimo; 
duomenų atskleidimo pažeidžiant Sąjungos 
teisę; savitarpio pagalbos; bendrų operacijų 
ir sprendimų pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai46. Komisija turėtų svarstyti labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas konkrečias priemones;

reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo; 
standartinių pranešimo duomenų subjektui 
formų; standartinių teisės susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų; 
standartinių duomenų valdytojo 
atsakomybės dokumentų formų; duomenų 
tvarkymo saugumo specialių reikalavimų; 
pranešimo apie asmens duomenų 
pažeidimą priežiūros institucijai ir 
duomenų subjektui standartinės formos ir 
tvarkos; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartų ir tvarkos; išankstinio 
leidimo ir išankstinio konsultavimosi 
formos ir tvarkos; techninių standartų ir 
sertifikavimo mechanizmų; duomenų 
apsaugos lygio, kurį užtikrina trečioji šalis 
arba teritorija, arba su tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija tinkamumo įvertinimo; 
duomenų atskleidimo pažeidžiant Sąjungos 
teisę; savitarpio pagalbos; bendrų operacijų 
ir sprendimų pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai46; Komisija turėtų svarstyti labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas konkrečias priemones;

Or. fr

Pakeitimas 145
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl reglamento
131 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(131) nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma standartinių vaiko sutikimo formų 
priėmimui; standartinėms naudojimosi 
duomenų subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms; 
standartinėms naudojimosi teise
susipažinti su duomenimis formoms ir 
procedūroms; standartinėms duomenų 
valdytojo atsakomybės už pritaikytąją bei 
standartizuotąją duomenų apsaugą ir
dokumentų formoms; specialiems 
duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai ir 
tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai; 
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formai ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo 
įvertinimui; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimams pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, jeigu tie aktai yra 
bendro pobūdžio;

(131) nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma standartinių vaiko sutikimo formų 
priėmimui; standartinėms naudojimosi 
duomenų subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms; 
standartinėms teisės susipažinti su 
duomenimis formoms ir procedūroms; 
standartinėms duomenų valdytojo 
atsakomybės dokumentų formoms; 
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai ir 
tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai; 
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formai ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimams pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, jeigu tie aktai yra 
bendro pobūdžio;

Or. fr

Pakeitimas 146
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
139 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 
visuomeninę paskirtį ir remiantis 
proporcingumo principu derėti su kitomis 
pagrindinėmis teisėmis, šiuo reglamentu 
paisoma visų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pripažintų ir 
Sutartyse įtvirtintų pagrindinių teisių ir 
principų, ypač teisės į privatų ir šeimos 
gyvenimą, būsto neliečiamybę ir 
komunikacijos slaptumą, teisės į asmens 
duomenų apsaugą, minties, sąžinės ir 
religijos laisvės, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, laisvės užsiimti verslu, teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų ir religijų 
įvairovės,

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 
visuomeninę paskirtį ir remiantis 
proporcingumo principu derėti su kitomis 
pagrindinėmis teisėmis, nustatytomis 
pagal Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartiją, šiuo reglamentu paisoma 
visų Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų ir Sutartyse įtvirtintų 
pagrindinių teisių ir principų, ypač teisės į 
privatų ir šeimos gyvenimą, būsto 
neliečiamybę ir komunikacijos slaptumą, 
teisės į asmens duomenų apsaugą, minties, 
sąžinės ir religijos laisvės, saviraiškos ir 
informacijos laisvės, laisvės užsiimti 
verslu, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų 
ir religijų įvairovės,

Or. fr

Pakeitimas 147
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užsitikrinti piliečių pasitikėjimą, visuose sektoriuose reikia užtikrinti vienodą aukštą 
duomenų apsaugą. Jei duomenų pažeidimai viešajame sektoriuje kelia piliečių nepasitikėjimą, 
tai turi neigiamos įtakos privačiojo sektoriaus veiklai informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityje, ir atvirkščiai. Tai taikoma ir Sąjungos institucijoms.
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Pakeitimas 148
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo;

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo ir asmens duomenys nėra 
pateikiami susipažinti neapibrėžtam 
asmenų skaičiui;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti šios išimties taikymo sritį, visų pirma dėl sparčiai plintančių socialinių 
tinklų, kuriuose galima pateikti savo informaciją šimtams kitų asmenų. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (bylos C-101/01 ir C-73/07) siūlo, kad „neapibrėžtas asmenų, kurie turi 
prieigą prie informacijos, skaičius“ būtų laikomas šios išimties taikymo kriterijumi. EDAPP 
tam pritaria.

Pakeitimas 149
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tvarkomi duomenys, kurių 
anonimiškumas yra pakankamai 
užtikrintas pagal 4 straipsnio 2a punktą;

Or. fr

Pagrindimas

Patikslinimas atsižvelgiant į 23 konstatuojamą dalį, kurioje paminėtas atvejis, kai duomenų 
anonimiškumas yra pakankamai užtikrintas ir kai duomenims netaikomos šios direktyvos 
nuostatos.
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Pakeitimas 150
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrintas duomenų anonimiškumas.

Or. en

Pagrindimas

Iš esmės anonimiški duomenys nėra laikomi asmens duomenimis.

Pakeitimas 151
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) duomenys priklauso fiziniam 
asmeniui, vykdančiam ekonominę veiklą, 
pagal kurią šis asmuo atpažįstamas 
rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas fiziniams asmenims, kurie vadovauja įmonei savo vardu. 
Komisijos siūlomame reglamente kyla problemų sprendžiant, kas laikoma asmens 
duomenimis, visų pirma turint omenyje reglamente nustatytas pareigas pateikti informaciją.

Pakeitimas 152
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) duomenys tvarkomi srityse, kurias 
apima Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 153, 154 ir 155 
straipsniai, susiję su priėmimu į darbą ir 
kolektyvinių susitarimų sudarymu ir 
laikymusi.

Or. en

Pakeitimas 153
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) duomenys priklauso fiziniam 
asmeniui ir yra viešai paskelbiami jam 
vykdant profesines pareigas, pvz., vardas 
ir pavardė, duomenys ryšiams ir pareigos;

Or. en

Pakeitimas 154
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas neturi įtakos Direktyvos 
2000/31/EB, visų pirma jos 12–15 
straipsniuose įtvirtintų tarpininkavimo 
paslaugų teikėjų atsakomybės nuostatų, 
taikymui.

3. Šis reglamentas neturi įtakos Direktyvos 
2000/31/EB, visų pirma jos 12–15 
straipsniuose įtvirtintų tarpininkavimo 
paslaugų teikėjų atsakomybės nuostatų, 
taip pat konkrečių Sąjungos ar valstybių 
narių teisės aktų nuostatų, susijusių su 
duomenų tvarkymu, ypač įstatymų 
saugomais interesais, kai jomis nustatoma 
didesnė apsauga negu šio reglamento 
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nuostatomis, taikymui;

Or. en

Pakeitimas 155
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

ES įmonėms ar darbdaviams neturėtų būti leidžiama neteisėtai gauti darbuotojų asmens 
duomenų, kad jie vėliau galėtų stebėti jų elgesį, įtraukti juos į „juodąjį sąrašą“ dėl 
priklausymo profesinei sąjungai ir kt., neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas įsikūręs ES, ar ne 
ES.

Pakeitimas 156
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė.

1. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė, neatsižvelgiant į tai, ar duomenys 
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tvarkomi Sąjungoje, ar ne.

Or. en

Pakeitimas 157
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekių arba paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams Sąjungoje arba

a) prekių arba paslaugų nukreipimu
tokiems duomenų subjektams Sąjungoje, 
neatsižvelgiant į tai, ar šios prekės 
tiekiamos ar paslaugos teikiamos 
duomenų subjektui nemokamai; arba

Or. en

Pagrindimas

„Nukreipimas“ – terminas, kurį Europos Sąjungos Teisingumo Teismas naudojo Pammelr ir 
Alpenhof byloje. Be to, reikėtų paaiškinti, kad reglamentas taikomas, neatsižvelgiant į tai, ar 
iš duomenų subjekto reikalaujama apmokėjimo.

Pakeitimas 158
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų elgesio stebėjimu. b) tokių duomenų subjektų elgesio 
stebėjimu, siekiant jiems pasiūlyti prekes 
ar paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 159
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, identifikatorių arba vieną ar 
kelis to asmens fizinės, fiziologinės, 
genetinės, psichinės, ekonominės, 
kultūrinės ar socialinės tapatybės 
požymius;

Or. fr

Pagrindimas

Technologinio neutralumo principo laikymasis.

Pakeitimas 160
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės
tapatybės požymius;

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti ar išskirti priemonėmis, 
kuriomis, tikėtina, galėtų naudotis 
duomenų valdytojas arba kitas fizinis ar 
juridinis asmuo, visų pirma pagal unikalų 
identifikatorių, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės, socialinės ar 
lytinės tapatybės arba lytinės orientacijos
požymius;
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Or. en

Pakeitimas 161
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti, išskirti ir vertinti 
skirtingai priemonėmis, kuriomis, tikėtina,
galėtų naudotis duomenų valdytojas arba 
kitas fizinis ar juridinis asmuo, visų pirma 
pagal asmens identifikavimo numerį, vietos 
nustatymo duomenis, interneto 
identifikatorių arba vieną ar kelis to 
asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 
psichinės, ekonominės, kultūrinės ar 
socialinės tapatybės požymius;

Or. en

Pakeitimas 162
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto protokolo adresus, 
interneto identifikatorių arba vieną ar kelis 
to asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 
psichinės, ekonominės, kultūrinės ar 
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tapatybės požymius; socialinės tapatybės požymius;

Or. en

Pakeitimas 163
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo arba fizinis asmuo, kurį 
vienareikšmiškai, tiesiogiai arba 
netiesiogiai galima nustatyti priemonėmis, 
kuriomis, tikėtina, galėtų naudotis 
duomenų valdytojas arba kitas fizinis ar 
juridinis asmuo, visų pirma pagal asmens 
vardą ir pavardę, identifikavimo numerį, 
vietos nustatymo duomenis, interneto 
identifikatorių arba vieną ar kelis to 
asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 
psichinės, ekonominės, kultūrinės ar 
socialinės tapatybės požymius. Jei 
asmeniui nustatyti reikia neproporcingai 
daug laiko, pastangų ar materialinių 
išteklių, laikoma, kad fizinio asmens 
negalima nustatyti;

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir pagal juos leidžiama naudoti pseudoniminius ir 
anonimiškus duomenis, taip pat skatinama gera verslo praktika, kuria ginami duomenų 
subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes 
jie negali būti pakartotinai priskirti duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima 
toliau skatinti naudoti duomenis verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo 
apsaugą.

Pakeitimas 164
Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, kuriam duomenų valdytojas 
atskleidė duomenis, visų pirma pagal 
asmens identifikavimo numerį, vietos 
nustatymo duomenis, interneto 
identifikatorių ar kitus unikalius 
identifikatorius arba vieną ar kelis to 
asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 
psichinės, ekonominės, kultūrinės ar 
socialinės tapatybės požymius;

Or. en

Pagrindimas

Kita vertus, sunku praktiškai įsivaizduoti, kad „kitas fizinis ar juridinis asmuo“ būtų 
nesusietas su duomenų valdytoju, nes tokiu atveju jis niekada nebūtų įsitikinęs, ar tvarkomi 
duomenys yra asmens, ar ne.

Pakeitimas 165
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) asmens duomenys – bet kokia 
informacija apie duomenų subjektą;

(2) asmens duomenys – bet kokia 
informacija apie duomenų subjektą; šis 
reglamentas netaikomas duomenims, 
kurie negali būti susieti su duomenų 
subjektu, pvz., anonimiški duomenys arba 
kai kurie pseudonimais užkoduoti 
duomenys; verslo duomenys ryšiams 
nepatenka į šio reglamento taikymo sritį;

Or. en
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Pagrindimas

Anonimiški duomenys ir kai kurie pseudoniminiai duomenys gali būti susiję su duomenų 
subjektu, bet negali būti jam priskirti dėl techninių priežasčių. Pavyzdžiui, tai galėtų būti 
diplomas be vardo ir pavardės, adreso ir socialinio draudimo numerio. Duomenys, kurie 
negali būti susieti su duomenų subjektu, neturėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 166
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) anonimiški duomenys – tai 
duomenys, kurie buvo renkami, keičiami 
ar kitaip tvarkomi, kad jų nebūtų galima 
priskirti duomenų subjektui, arba jei 
tokiam priskyrimui reikėtų 
neproporcingai daug laiko, išlaidų ir 
pastangų; anonimiški duomenys nėra 
laikomi asmens duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skatinti įmones naudoti anonimiškus duomenis, nes tai galiausiai sustiprintų vartotojų 
privatumo apsaugą. Pakeitimais siekiama paaiškinti anonimiškų duomenų reikšmę ir, 
atsižvelgiant į 23 konstatuojamąją dalį, pašalinti tokius duomenis iš šio reglamento taikymo 
srities. Apibrėžtis pateikiama iš Vokietijos federalinio asmens duomenų apsaugos akto 3 
straipsnio 6 punkto.

Pakeitimas 167
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) duomenys, kurių anonimiškumas 
pakankamai užtikrintas – tai duomenys, 
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susiję su asmeniu, kurio asmens tapatybė 
yra nustatyta arba gali būti nustatyta, ir 
duomenys, kurie yra pakeisti taip, kad 
duomenų subjekto tapatybė nebegali būti 
nustatyta;

Or. fr

Pagrindimas

Patikslinimas atsižvelgiant į 23 konstatuojamąją dalį, kurioje paminėtas atvejis, kai duomenų 
anonimiškumas yra pakankamai užtikrintas ir kai duomenims netaikomos šios direktyvos 
nuostatos.

Pakeitimas 168
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) anonimiški duomenys – informacija, 
kuri niekada nebuvo susieta su duomenų 
subjektu arba buvo renkama, keičiama ar 
kitaip tvarkoma, kad jos nebūtų galima 
priskirti duomenų subjektui;

Or. en

Pagrindimas

Tai pakeitimai, kurie sudaro rinkinio dalį ir pagal kuriuos leidžiama naudoti pseudoniminius 
ir anonimiškus duomenis, taip pat skatinama gera verslo praktika, kuria ginami duomenų 
subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes 
jie negali būti pakartotinai priskirti duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima 
toliau skatinti naudoti duomenis verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo 
apsaugą.

Pakeitimas 169
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)



PE500.411v01-00 62/214 AM\917991LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) profiliavimas – bet kokia 
automatizuoto asmens duomenų tvarkymo 
forma, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę padėtį, buvimo vietą, sveikatos 
būklę, asmeninius pomėgius, patikimumą 
arba elgesį;

Or. en

Pakeitimas 170
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) profiliavimas – bet kokia 
automatizuoto asmens duomenų tvarkymo 
forma siekiant įvertinti tam tikras fizinio 
asmens savybes arba analizuoti ar 
numatyti to fizinio asmens pasiekimus 
darbe, ekonominę padėtį, gyvenamąją 
vietą, sveikatą, jo teikiamą pirmenybę, 
elgseną ir kt.;

Or. de

Pakeitimas 171
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) pseudoniminiai duomenys – asmens 
duomenys, kurie buvo renkami, keičiami 
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ar kitaip tvarkomi, kad jų savaime nebūtų 
galima priskirti duomenų subjektui 
neturint papildomų duomenų ir kuriems 
taikomos atskiros ir išskirtinės techninės 
ir organizacinės kontrolės priemonės, 
kuriomis siekiama užtikrinti tokį 
nepriskyrimą, arba jeigu tokiam 
priskyrimui reikėtų neproporcingai daug 
laiko, išlaidų ir pastangų;

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir pagal juos leidžiama naudoti pseudoniminius ir 
anonimiškus duomenis, taip pat skatinama gera verslo praktika, kuria ginami duomenų 
subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes 
jie negali būti pakartotinai priskirti duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima 
toliau skatinti naudoti duomenis verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo 
apsaugą.

Pakeitimas 172
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus; jeigu 
tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
duomenų valdytojas arba specialūs jo 
skyrimo kriterijai taip pat gali būti nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;

(5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus; jeigu tvarkymo tikslai
nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais, duomenų valdytojas arba 
specialūs jo skyrimo kriterijai taip pat gali 
būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais;

Or. en

Pagrindimas

Dėl naujų technologijų ir paslaugų, pvz., nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų, 
tradicinis įmonių, dalyvaujančių asmens duomenų tvarkymo procese, skirstymas gali 
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pasirodyti sudėtingas, ir tokiais atvejai duomenų tvarkytojas turi didelę įtaką metodui, pagal 
kurį tvarkomi duomenys. Todėl, atrodo, pagrįsta duomenų valdytoją apibrėžti kaip įmonę, 
kuri sprendžia dėl tvarkomų duomenų tikslo, nes baigiamojo veiksmo apibrėžimas yra 
svarbiausias sprendimas, o kiti veiksniai tėra tik priemonės šiam tikslui pasiekti.

Pakeitimas 173
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;

(8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas, kuriuo duomenų subjektas 
sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję 
duomenys;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti pripažintos skirtingos sutikimo formos ir tai, kad tikslaus sutikimo 
reikalavimas turėtų būti nustatytas toms duomenų kategorijoms ir aplinkybėms, kurios kelia 
didelę riziką duomenų apsaugai ir asmenų privatumui. Reglamente nereikėtų nustatyti 
sutikimo formos, nes jai gali netrukus turėti įtakos technologijų, paslaugų ir vartotojų 
požiūrio pokyčiai, todėl vartotojai gali įgyti neigiamos patirties privatumo atžvilgiu.

Pakeitimas 174
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 

(8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
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tvarkomi su juo susiję duomenys; tvarkomi su juo susiję duomenys;

Or. en

Pakeitimas 175
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba
vienareikšmiais veiksmais, kuriais
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;

(8) duomenų subjekto sutikimas – bet 
kokia duomenų subjekto pareiškimo arba
kitų veiksmų, kuriais parodomas sutikimas 
su ketinimu tvarkyti jo duomenis, forma. 
Tylėjimas arba neveikimas savaime 
nelaikomas sutikimu;

Or. en

Pagrindimas

Sutikimo gavimo procesas, t. y. informacijos pateikimo subjektui procesas, po kurio laukiama 
duomenų subjekto reakcijos, yra pagrindinis susitarimo sudarymo mechanizmas, šiuo atveju 
susijęs su asmens duomenų tvarkymu. Naudojant klasikinę terminiją, kaip nurodyta 
bendrojoje Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisėje, būtų supaprastintas tekstas, sukurtas 
tikrumas suteikiant sutikimui tvirtą ir nusistovėjusį pagrindą ir išvengta skirtumų, kuriuos itin 
sunku taikyti praktikoje.

Pakeitimas 176
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) profiliavimas – automatizuoto 
asmens duomenų tvarkymo forma, 
siekiant įvertinti tam tikrus su šiuo fiziniu 
asmeniu susijusius asmeninius aspektus 
arba visų pirma išnagrinėti arba numatyti 
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fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi profiliavimas reglamentuojamas 20 straipsnyje, jo apibrėžtis turėtų būti įtraukta į 4 
straipsnį.

Pakeitimas 177
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) asmens duomenų saugumo pažeidimas 
– saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia 
arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami 
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi 
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga;

(9) asmens duomenų saugumo pažeidimas 
– saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia 
arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami 
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi 
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga; patikimai užkoduoti duomenys, 
kai yra įrodymų, jog kodo raktas nėra 
pažeistas, nepatenka į šio teisės akto 
taikymo sritį

Or. en

Pagrindimas

Patikimai užkoduotų duomenų praradimas, jei nebuvo pažeistas kodo raktas, nekelia žalos 
asmeniui pavojaus. Duomenys paprasčiausiai negali būti perskaityti. Jei duomenys negali 
būti perskaityti, nėra pagrįsta juos vertinti taip, kaip nurodyta 31 ir 32 straipsniuose. Šiomis 
aplinkybėmis pranešant apie pažeidimą nėra užtikrinamas didesnis piliečių privatumas.

Pakeitimas 178
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) asmens duomenų saugumo pažeidimas 
– saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia 
arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami 
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi 
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga;

(9) asmens duomenų saugumo pažeidimas 
– saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia 
arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami 
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi 
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga, kai tikėtina, kad tai gali daryti 
neigiamą poveikį asmens duomenų 
apsaugai ar duomenų subjekto 
privatumui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti nereikalingų duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
pareigų ir galimo duomenų subjekto „nuovargio dėl pranešimų teikimo“. Nustačius 
mažiausią ribą, kuriai esant atsiranda pareiga pranešti apie pažeidimą atsižvelgiant į rizikos 
duomenų subjektui lygį, bus padidinta duomenų subjekto apsauga, nesukeliant naštos. Šis 
pakeitimas atitinka Direktyvą 2009/136/EB.

Pakeitimas 179
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
jei sprendimai dėl asmens duomenų
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine 
buveine laikoma vieta, kurioje duomenų 
valdytojo buveinei veikiant Sąjungoje 
atliekamos pagrindinės duomenų 
tvarkymo operacijos. Duomenų tvarkytojo 

(13) pagrindinė buveinė – buveinės vieta, 
kurią paskyrė įmonė ar įmonių grupė, 
veikianti kaip duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas, remiantis, bet 
neapsiribojant šiais neprivalomais 
objektyviais kriterijais:



PE500.411v01-00 68/214 AM\917991LT.doc

LT

pagrindinė buveinė – jo centrinės 
administracijos vieta Sąjungos teritorijoje;

1) įmonių grupės būstinės Europoje vieta;
2) įmonių grupei priklausančios įmonės, 
turinčios duomenų apsaugos įgaliojimus, 
vieta;
3) įmonių grupei priklausančios įmonės, 
kuri labiausiai tinka valdymo funkcijoms 
ir administracinėms pareigoms vykdyti 
įgyvendinant šiame reglamente nustatytas 
taisykles, vieta; arba
4) vieta, kurioje per stabilias struktūras 
vykdoma veiksminga ir reali valdymo 
veikla tvarkant duomenis.

Įmonė ar įmonių grupė praneša 
kompetentingai institucijai apie 
pagrindinės buveinės paskyrimą;

Or. en

Pagrindimas

Nustatant organizacijos „pagrindinę buveinę“ atskaitos tašku turėtų būti bendras kriterijus, 
grindžiamas svarbiais objektyviais kriterijais, kuriuos įmonė gali pasirinkti oficialiai 
paskirdama „pagrindinės buveinės“ vietą, kuri turėtų įtakos visų grupę sudarančių įmonių 
duomenų tvarkymo veiklai. Panaši koncepcija taikoma dėl įmonėms privalomų taisyklių. Šis 
metodas suteiks teisinio tikrumo, kartu padės užkirsti kelią palankesnio teisinio 
reglamentavimo paieškoms (angl. forum shopping).

Pakeitimas 180
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
jei sprendimai dėl asmens duomenų
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 

(13) pagrindinė buveinė – buveinės vieta, 
kurią paskyrė įmonė ar įmonių grupė, 
veikianti kaip duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas, pagal 57 straipsnyje 
nustatytą nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, remiantis, bet 
neapsiribojant šiais neprivalomais 
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teritorijoje nepriimami, pagrindine 
buveine laikoma vieta, kurioje duomenų 
valdytojo buveinei veikiant Sąjungoje 
atliekamos pagrindinės duomenų 
tvarkymo operacijos. Duomenų tvarkytojo 
pagrindinė buveinė – jo centrinės 
administracijos vieta Sąjungos teritorijoje;

objektyviais kriterijais:

1) įmonių grupės būstinės Europoje vieta;

2) įmonių grupei priklausančios įmonės, 
turinčios duomenų apsaugos įgaliojimus, 
vieta;
3) įmonių grupei priklausančios įmonės, 
kuri labiausiai tinka valdymo funkcijoms 
ir administracinėms pareigoms vykdyti 
įgyvendinant šiame reglamente nustatytas 
taisykles, vieta; arba
4) vieta, kurioje per stabilias struktūras 
vykdoma veiksminga ir reali valdymo 
veikla tvarkant duomenis.

Įmonė ar įmonių grupė praneša 
kompetentingai institucijai apie 
pagrindinės buveinės paskyrimą;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta „pagrindinės buveinės“ apibrėžtis pernelyg miglota, todėl ja galima įvairiai 
aiškinti. Reikia vienodo kriterijaus, kuris būtų skirtas organizacijos „pagrindinei buveinei“ 
nustatyti ir galėtų būti taikomas „įmonėms arba įmonių grupėms“ kaip svarbus atskaitos 
taškas, grindžiamas svarbių ir objektyvių kriterijų rinkiniu. Šie kriterijai taikomi nustatant 
tinkamą duomenų apsaugos instituciją įgyvendinant įmonei privalomas taisykles, todėl juos 
galima laikyti įgyvendintinais.

Pakeitimas 181
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 18 
metų asmuo;

(18) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 
13 metų asmuo;
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Or. en

Pakeitimas 182
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir minimalios apimties, 
būtinos tikslams, kuriais jie tvarkomi, 
pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir tol, kol 
tikslų negalima pasiekti tvarkant asmens 
duomenų neapimančios informacijos;

c) adekvatūs, susiję ir ne išsamesni už 
tuos, kurių reikia tikslams, kuriais jie 
tvarkomi, pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir 
tol, kol tikslų negalima pasiekti tvarkant 
asmens duomenų neapimančios 
informacijos;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas, kuriuo išvengiama „perteklinio“ duomenų tvarkymo, yra tinkamesnis. Reikėtų 
grįžti prie pirminės Duomenų apsaugos direktyvos 95/46/EB formuluotės; šiuo pakeitimu 
siekiama išvengti nesuderinamumo su kitomis ES taisyklėmis, pvz., Vartojimo kreditų 
direktyvos ir teisės aktų dėl kapitalo poreikio rinkinio, kuriose taip pat reikalaujama, pvz., 
kad skolinimo institucijos tvarkytų asmens duomenis.

Pakeitimas 183
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir minimalios apimties, 
būtinos tikslams, kuriais jie tvarkomi, 
pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir tol, kol 
tikslų negalima pasiekti tvarkant asmens 
duomenų neapimančios informacijos;

c) adekvatūs, susiję ir savo apimtimi 
neviršijantys tikslų, dėl kurių jie vėliau
tvarkomi;

Or. fr
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Pagrindimas

Laikantis principų, pagal kuriuos siekiama, kad duomenys būtų tinkami, susiję ir kad jų 
apimtis neviršytų tikslų, kuriems jie renkami, suteikiama daug tinkamų garantijų duomenų 
subjektams. Tai yra nurodyta Direktyvoje 95/46/EB. Taikant surinktų duomenų kiekio 
mažinimo principą įmonėms tampa labai sudėtinga asmeniškai ir kryptingai kreiptis į savo 
klientus, net jeigu pastarieji tam nesipriešina.

Pakeitimas 184
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 81 ir 83 
straipsniuose nustatytų taisyklių ir sąlygų, 
ir jeigu periodiškai atliekama peržiūra 
siekiant nustatyti, ar juos būtina toliau 
saugoti;

Or. en

Pagrindimas

Be to, būtų galima ilgiau saugoti asmens duomenis sveikatos tikslais (81 straipsnis), taip pat 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais (83 straipsnis), kurie jau minimi Komisijos 
tekste. Tuo būtų užtikrintas visų svarbių duomenų prieinamumas, kad duomenų subjektui būtų 
užtikrinta tinkamiausia priežiūra.

Pakeitimas 185
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Duomenys negali būti panaudoti prieš 
duomenų subjektus nagrinėjant 
drausminę bylą arba siekiant įtraukti juos 
į „juodąjį sąrašą“, pašalinti iš pareigų ar 
užkirsti kelią tolesnei jų galimybei 
įsidarbinti.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas tolesnis patikslinimas, kad asmens duomenys niekada negali būti panaudoti prieš 
duomenų subjektą darbo santykiuose.

Pakeitimas 186
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą arba teisėtą teisę ar būtų išvengta 
ES ar nacionalinės teisinės pareigos arba 
teisėtos teisės pažeidimo, įskaitant 
funkcijas, kurios atliekamos vertinant 
kreditingumą ar sukčiavimo prevencijos ir 
nustatymo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 187
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą arba naudotųsi duomenų 
valdytojo teisėmis;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojo teisė tvarkyti asmens duomenis naudojantis reglamente nustatytomis 
teisėmis turėtų būti aiškiai nurodyta.

Pakeitimas 188
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui pavestą 
viešojo intereso užduotį arba įgyvendinti 
valdžios įgaliojimus;

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui pavestą 
viešojo intereso užduotį arba įgyvendinti 
valdžios įgaliojimus arba funkcijas, kurios 
atliekamos vertinant kreditingumą ar 
sukčiavimo prevencijos ir nustatymo 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 189
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 

Išbraukta.
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pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, 
už juos viršesni, ypač kai duomenų 
subjektas yra vaikas. Tai netaikoma 
duomenų tvarkymui, kurį valdžios 
institucijos atlieka vykdydamos savo 
funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 190
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu aplinkybių duomenis tvarko daugiau nei vienas duomenų valdytojas. Tokia padėtis 
gali dažnai susidaryti esant bendrai duomenų bazei, kuri naudojama kovojant su sukčiavimu, 
patvirtinant tapatybę ir nustatant kreditingumą. Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti 
teisėtų interesų nuostatų taikymą.

Pakeitimas 191
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

This amendment seeks to regulate the situation when a third pary has a legitimate interest to 
process data, in line with the current Directive directive 95/46/EC which recognizes the 
legitimate interest of a third party. This is for example the case in some Member States where 
the social partners regulate wages and other work conditions through collective agreements. 
Trade unions negotiate with employers to ensure a common set of rights that apply to all 
employees at a workplace, regardless of whether or not they are union members. In order for 
this system to function the unions must have the possibility to monitor the observance of 
collective agreements.

Pakeitimas 192
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Pakartojama Direktyvos 95/46/EB formuluotė, pagal kurią suteikiama galimybė perduoti 
duomenis tretiesiems asmenims, o šios galimybės išvada yra duomenų subjekto teisė nesutikti, 
kuri yra aiškiai pakartojama ir sustiprinama šio reglamento 19 straipsnyje, kuris taip pat 
taikomas veiksmams, atliekamiems neprisijungus prie interneto. Kadangi yra numatoma 
galimybė perduoti duomenis tretiesiems asmenims, būtina sudaryti sąlygas atlikti įmonių, 
asociacijų ir NVO komercinius tyrimus.

Pakeitimas 193
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Siūloma išlaikyti Direktyvos 95/46/EB formuluotę. Primenama, kad reglamentas bus taikomas 
ne tik skaitmeninėms paslaugoms, bet ir veiksmams, atliekamiems neprisijungus prie 
interneto. Kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, žurnalų leidybos sektorius, norėdami finansuoti 
savo veiklą, turi naudoti išorės šaltinius, kad pasiektų potencialius naujus prenumeratorius.

Pakeitimas 194
Morten Løkkegaard
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) duomenys renkami iš viešųjų registrų, 
sąrašų ar dokumentų, su kuriais gali 
susipažinti kiekvienas asmuo;

Or. en

Pakeitimas 195
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) duomenų ir informacijos apie 
organizacijos narius tvarkymas, kurį 
atlieka tokia organizacija pagal teisės 
aktų nustatytas taisykles, yra labai 
svarbus duomenų valdytojams, kurie 
priklauso savanoriška naryste paremtoms 
organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 196
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkyti duomenis reikia sukčiavimo 
nustatymo ir prevencijos tikslais, 
remiantis galiojančiu finansiniu 
reglamentu ar nusistovėjusiais pramonės 
srities ar profesinės institucijos praktikos 
kodeksais.
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Or. en

Pagrindimas

Praktinė patirtis parodė, kad „teisinė pareiga“ neapima vidaus finansinio reglamento ar 
elgesio kodeksų, kurie itin svarbūs sukčiavimo prevencijos ir nustatymo srityse, taip pat labai 
svarbūs duomenų valdytojams ir duomenų subjektų apsaugai.

Pakeitimas 197
Morten Løkkegaard

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
apginti interesus, surinkti įrodymus 
teismo procese ar pateikti ieškinį.

Or. en

Pakeitimas 198
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) tvarkomi tik pseudoniminiai 
duomenys.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir pagal juos leidžiama naudoti pseudoniminius ir 
anonimiškus duomenis, taip pat skatinama gera verslo praktika, kuria ginami duomenų 
subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes 
jie negali būti pakartotinai priskirti duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima 
toliau skatinti naudoti duomenis verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo 
apsaugą.
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Pakeitimas 199
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir
proporcingai siekiama teisėto tikslo.

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės. Valstybių narių teisėje taip pat 
turi būti laikomasi šio reglamento ir 
tarptautinių sutarčių, kurių valstybės 
narės nusprendė laikytis. Galiausiai, 
valstybės narės privalo įvertinti ir 
nuspręsti, ar nacionalinės teisės aktais 
proporcingai siekiama teisėto tikslo, taip 
pat ar teisėtas tikslas gali būti pasiektas 
naudojant mažiau privatumą 
pažeidžiančius sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Article 6, paragraph 1, point e states that processing is lawful if: “processing is necessary for 
the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official 
authority vested in the controller”. Seen in connection with paragraph 3, this leaves Member 
States a very wide margin for eroding citizens’ protection of data mentioned in this regulation 
using national legislation. The harmonisation among Member States will be under pressure 
because national interests will result in many different examples of legislation. Citizens’ data 
will be processed differently in the different countries.

Pakeitimas 200
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–

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

nurodytų teisinių pagrindų. Tai ypač 
taikytina bet kokiems sutarties nuostatų ir 
bendrųjų sutarties sudarymo sąlygų 
pakeitimams.

Or. en

Pagrindimas

Sutikimo siekimas šiomis aplinkybėmis, kad kartu būtų užtikrinta naudinga patirtis privatumo 
atžvilgiu, atitinka 25 konstatuojamosios dalies pakeitimų tikslus.

Pakeitimas 201
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Tekstai, kuriuose apibrėžiamas teisėtas interesas, yra aiškūs, taip pat šia tema yra taikomi 
nekintantys teisės aktai. Todėl nebūtina reikalauti deleguotojo akto siekiant nustatyti sąlygas, 
kurios jau yra apibrėžtos 1 dalies f punkte. Asmens sutikimo dėl vaiko asmens duomenų 
tvarkymo klausimas aptariamas šio reglamento 8 straipsnyje.

Pakeitimas 202
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento numatoma pateikti daug nepagrįstų deleguotųjų aktų. Tiksliau, 
egzistuoja teismo praktika šioje srityje, o klausimas dėl sutikimo tvarkyti vaiko asmens 
duomenis išspręstas šio reglamento 8 straipsnyje.

Pakeitimas 203
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiga įrodyti, kad duomenų subjektas
sutiko su jo asmens duomenų tvarkymu 
nustatytiems tikslams, tenka duomenų
valdytojui.

1. Kai reikalingas sutikimas, gaunamo 
sutikimo tvarkyti duomenų subjekto 
asmens duomenis forma turi būti 
proporcinga tvarkomų duomenų rūšiai, 
tvarkymo tikslui ir bet kokiai grėsmei, 
kuri nustatyta atliekant poveikio duomenų
apsaugai vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 204
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas turi 
būti išreikštas rašytiniu pareiškimu, 
susijusiu ir su kitu klausimu, 
reikalavimas duoti sutikimą turi būti 
pateiktas aiškiai atskyrus nuo to kito 
klausimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 205
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų subjektas turi teisę atšaukti 
savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro 
poveikio sutikimu pagrįsto duomenų 
tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, 
teisėtumui arba tuo atveju, kai Europos ar 
nacionalinės teisės aktuose nustatytas 
trumpiausias privalomas duomenų 
saugojimo laikas ar duomenys tvarkomi 
pagal ES ir nacionalines reguliavimo 
nuostatas ar kovos su sukčiavimu ar 
teisiniais tikslais. Duomenų subjektas turi 
pranešti duomenų tvarkytojui apie savo 
ketinimą atšaukti sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas įsigalioja praėjus 30 dienų 
nuo pareiškimo gavimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 206
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui arba tais 
atvejais, kai duomenys turi būti tvarkomi 
reguliavimo, kovos su sukčiavimu ar 
teisiniais tikslais. Jei vis dėlto sutikimas 
būtinas sutarčiai vykdyti, sutikimo 
atšaukimas laikomas pageidavimu 
nutraukti sutartį.

Or. en

Pagrindimas

Iš finansinių paslaugų teikėjų reikalaujama saugoti duomenis, kad būtų įvykdyti teisiniai ir 
reguliavimo įsipareigojimai. Todėl įgyvendinant teisę atšaukti sutikimą taip pat reikėtų 
atsižvelgti į aplinkybes, kai duomenys turi būti tvarkomi reguliavimo, kovos su sukčiavimo ar 
teisiniais tikslais.

Pakeitimas 207
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jei 
asmens duomenų tvarkymas labai svarbus 
duomenų valdytojų gebėjimui užtikrinti 
tinkamą saugumą teikiant paslaugas 
duomenų subjektui, sutikimo atšaukimas 
gali lemti paslaugos teikimo nutraukimą.

Or. en



PE500.411v01-00 84/214 AM\917991LT.doc

LT

Pagrindimas

Kai dėl sutikimo atšaukimo kyla pavojus paslaugų teikėjo gebėjimui užtikrinti tinkamą 
duomenų subjekto asmens duomenų apsaugą, paslaugų teikėjas neturėtų būti įpareigotas 
teikti pirmiau minėtas paslaugas. Pavyzdžiui, bankas neturėtų būti įpareigotas toliau išduoti 
kreditinę kortelę, jei duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, 
siekiant užkirsti kelią nesąžiningai veiklai.

Pakeitimas 208
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tvarkant 9 straipsnyje apibrėžtus 
ypatingų kategorijų asmens duomenis, 
sutikimas turi būti išreikštas savanorišku 
ir aiškiu tinkamai informuoto duomenų 
subjekto pareiškimu arba vienareikšmiais 
veiksmais, kuriais duomenų subjektas 
parodo savo sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 209
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Sutikimas, gautas iki šio reglamento 
įsigaliojimo, lieka galioti ir jam 
įsigaliojus.

Or. en

Pakeitimas 210
Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad tokie terminai kaip „didelis disbalansas“ kelia teisinį netikrumą. Be to, ši dalis 
nereikalinga, nes sutarčių teisėje, įskaitant vartotojų apsaugos teisės aktus, nustatytos 
tinkamos apsaugos nuo sukčiavimo, grasinimų, nesąžiningo naudojimo ir kt. priemonės, 
kurios taip pat turėtų būti taikomos susitarimams dėl asmens duomenų tvarkymo.

Pakeitimas 211
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas; laikomasi 
nuomonės, kad darbo rinkoje nėra didelio 
darbdavio ir darbuotojo padėties 
disbalanso.

Or. en

Pagrindimas

Apskritai svarbu, kad darbdavys galėtų tvarkyti darbuotojo duomenis, pvz., duomenis, 
susijusius su atlyginimu, atostogomis, išmokomis, sukaktimis, išsilavinimu, sveikata, teistumu, 
ir kt. Šiuo metu darbuotojas gali sutikti, kad darbdavys tvarkytų šiuos duomenis. Tačiau 
reglamente pateikta formuluotė galėtų būti aiškinama taip, tarsi ateityje galėtų iškilti 
darbdavio ir darbuotojo padėties disbalansas.
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Pakeitimas 212
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 4 dalis netaikoma, kai duomenų 
subjekto sutikimo reikalaujama pagal 
teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 213
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Sutarties vykdymas ar paslaugų 
teikimas negali tapti priklausomais nuo 
sutikimo tvarkyti ar naudotis duomenis 
gavimo, kai toks tvarkymas ar naudojimas 
nėra būtinas sutarčiai vykdyti ar 
paslaugoms teikti pagal 6 straipsnio 1 
dalies b punktą.

Or. en

Pakeitimas 214
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nuostatos dėl sutikimo gavimo pagal 6 
straipsnio 1 dalies a punktą ir 9 straipsnio 
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2 dalies a punktą gali būti ribojamos tais 
atvejais, kai įgyvendinamos organizacijų 
vidaus taisyklės dėl sukčiavimo ir 
nusikaltimų prevencijos pagal valstybės 
narės teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 215
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, kurioje gyvena 
asmuo, kuris dėl teisinių priežasčių negali 
duoti sutikimo, teisės aktai taikomi 
nustatant sąlygas, pagal kurias šis asmuo 
duoda sutikimą ar leidimą.

Or. fr

Pakeitimas 216
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Ši nuostata netaikoma darbdavio teisei 
tvarkyti duomenis remiantis darbuotojo 
sutikimu ir valdžios institucijų teisei 
tvarkyti duomenis remiantis piliečio 
sutikimu.

Or. en

Pakeitimas 217
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
18 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą, nesukeldamas 
nereikalingo duomenų tvarkymo, o tik tuo 
tikslu, kuriam duotas sutikimas.

Or. en

Pakeitimas 218
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
paslaugos, asmens duomenų tvarkymas yra 
teisėtas, tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė
arba tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai 
arba globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

Or. de

Pakeitimas 219
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
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Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
prekės ar paslaugos, asmens duomenų 
tvarkymas yra teisėtas, tik jeigu ir tiek, 
kiek sutikimą davė arba tvarkyti duomenis 
leido vaiko tėvai arba jo teisėtas atstovas. 
Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į 
turimas technologijas, deda tinkamas 
pastangas, kad gautų įrodomą sutikimą.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą vaiko asmens duomenų apsaugos lygį reikia išplėsti 8 straipsnio 
taikymo sritį ir neapsiriboti tik informacinės visuomenės paslaugomis.

Pakeitimas 220
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Informacija sutikimui išreikšti turėtų 
būti pateikiama aiškia ir pagal amžių 
tinkama kalba, kuri būtų lengvai 
suprantama vyresniam nei 13 metų 
amžiaus vaikui;

Or. en

Pakeitimas 221
Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus 
ir reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Adopting a regulation with a direct application should result in creating precise and 
predictable legal frames, which content and potential effects are known at the time of passing 
the law. This legislation carries enormous consequences for the business environment and if 
not passed in enough detail will force companies to operate in a highly uncertain environment 
until all delegated acts are adopted and made public. Moreover each and every time entities 
involved in processing personal data would have to adapt to newly adopted conditions which 
could prove burdensome and costly. It shall be enough to mention that as currently foreseen 
by the Proposal some heavy administrative sanctions are predicted for the infringement on 
rights that are yet to be specified by the Commission (Article 79(4a) in conjunction with 
Article 12). More precision will definitely serve also the consumer. If left in the Regulation, 
delegated acts should be adopted within a short and specified time frame.

Pakeitimas 222
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus ir 
reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių.

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus ir 
reikalavimus.



AM\917991LT.doc 91/214 PE500.411v01-00

LT

Or. de

Pakeitimas 223
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 1, 2 ir 3 dalys netaikomos, kai vaiko 
asmens duomenų tvarkymas susijęs su jų 
sveikatos būkle ir kai valstybės narės 
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 
teisės aktuose pirmenybė teikiama asmens 
gebėjimui priimti sprendimus, o ne 
fiziniam amžiui.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos atžvilgiu vaiko tėvų ar globėjų leidimas būtų 
nereikalingas tuo atveju, jei vaikas gebėtų pats priimti sprendimus. Vaiko teisių apsaugos 
bylose ne visada tėvų ar globėjų teisė susipažinti su duomenimis atitinka duomenų subjekto 
interesus, ir į tai turi būti atsižvelgta teisės aktuose.

Pakeitimas 224
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Danijoje ypatingos labiausiai saugotinų duomenų kategorijos yra išsamesnės, nei siūloma 
šiame reglamente. To padarinys yra tai, kad reglamentu iš tikrųjų Danijos piliečių padėtis 
pabloginama labiau nei galiojančiais teisės aktais. Todėl siūloma išplėsti ypatingas 
kategorijas ir įtraukti „dideles socialines problemas ir privačią informaciją“.

Pakeitimas 225
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad susipažinimas su darbuotojų asmens duomenimis turėtų būti 
draudžiamas ne tik jų narystės profesinėje sąjungoje, bet ir dalyvavimo bet kokioje profesinių 
sąjungų veikloje atžvilgiu. Pvz., šiuo reglamentu turi būti užtikrinta, kad nebūtų neteisėtai 
susipažįstama su profesinės sąjungos sveikatos ir saugos atstovų asmens duomenimis ir kad 
tokie duomenys nebūtų panaudoti prieš juos (bauginant, užkertant kelią tolesnei darbinei 
veiklai, ir kt.), nes tai galėtų turėti pavojingų padarinių itin svarbiam jų atliekamam darbui.

Pakeitimas 226
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektas sutiko, kad tokie 
asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 
7 ir 8 straipsniuose nustatytų sąlygų, 
išskyrus, kai Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktuose numatyta, kad 1 dalyje 
nurodyto draudimo duomenų subjektas 
negali panaikinti; or

a) duomenų subjektas sutiko, kad tokie 
asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 
7 ir 8 straipsniuose nustatytų sąlygų, 
išskyrus, kai Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktuose numatyta, kad 1 dalyje 
nurodyto draudimo duomenų subjektas 
negali panaikinti. Tai apima, visų pirma, 
apsaugos priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią darbuotojų įtraukimui į 
„juodąjį sąrašą“, pavyzdžiui, dėl jų veiklos 
profesinėse sąjungose arba darbuotojų 
atstovų sveikatos ir saugos klausimais 
funkcijų; arba

Or. en

Pakeitimas 227
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba
nacionalinės teisės aktais, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos,
nacionalinės teisės aktais ar kolektyviniais 
susitarimais darbo rinkoje, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba

Or. en

Pakeitimas 228
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija ar kita pelno 
nesiekianti organizacija, vykdydami teisėtą 
veiklą ir taikydami tinkamas apsaugos 
priemones, ir su sąlyga, kad taip tvarkomi 
tik tos organizacijos narių ar buvusių narių 
arba asmenų, kurie reguliariai palaiko 
ryšius su šia organizacija dėl jos siekiamų 
tikslų, duomenys ir kad duomenys 
neperduodami už organizacijos ribų be 
duomenų subjektų sutikimo; or

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija, darbo rinkos 
organizacijos ar kita pelno nesiekianti 
organizacija, vykdydami teisėtą veiklą ir 
taikydami tinkamas apsaugos priemones, ir 
su sąlyga, kad taip tvarkomi tik tos 
organizacijos narių ar buvusių narių arba 
asmenų, kurie reguliariai palaiko ryšius su 
šia organizacija dėl jos siekiamų tikslų, 
duomenys ir kad duomenys neperduodami 
už organizacijos ribų be duomenų subjektų 
sutikimo; arba

Or. en

Pakeitimas 229
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tvarkomi asmens duomenys, kuriuos 
duomenų subjektas yra akivaizdžiai 
paskelbęs viešai; arba

e) tvarkomi asmens duomenys, kuriuos 
duomenų subjektas yra akivaizdžiai 
paskelbęs viešai arba kurie laisvai 
perduodami duomenų valdytojui 
duomenų subjekto iniciatyva ir kurie 
tvarkomi konkrečiu duomenų subjekto 
nustatytu tikslu ir jo interesais; arba

Or. en

Pakeitimas 230
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint kompetentingai priežiūros
institucijai, arba kai tvarkyti duomenis 
reikia, kad būtų įvykdyta ES arba 
nacionalinė teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba 
kolektyviniai susitarimai darbo rinkoje, 
kurių turi laikytis duomenų valdytojas, ar 
būtų išvengta šių pareigų ar susitarimų 
pažeidimo arba būtų atlikta svarbiu 
viešuoju interesu pagrįsta užduotis, ir tiek, 
kiek tai leidžiama Sąjungos arba valstybės 
narės teisės aktais, kuriuose nustatytos 
tinkamos apsaugos priemonės. Išsamus 
teistumo duomenų registras vedamas tik 
prižiūrint valdžios institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad darbdavių organizacijos ir darbuotojų organizacijos (profesinės sąjungos) ir 
ateityje galėtų tęsti derybas ir sudaryti kolektyvinius susitarimus, kurie atitiktų nacionalines 
kultūrines, tradicines, konkurencines ir ekonomines aplinkybes.

Pakeitimas 231
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) asmens duomenys apie teistumą ar 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
naudojantis duomenų bazėmis, kuriose 
pateikiami duomenys apie sukčiavimo 
atvejus, susijusius su kredito įstaigomis ar 
kitais finansinių grupių, kurioms taikomi 
ES ar nacionalinės teisės aktai, nariais ir 
kurias sukūrė finansų įstaigos, siekdamos 
užkirsti kelią sukčiavimui; duomenų apie 
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teistumą tvarkymo apribojimai neturėtų 
būti taikomi duomenų apie nusikalstamą 
veiką tvarkymui.

Or. en

Pakeitimas 232
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodyto 
ypatingų kategorijų asmens duomenų 
tvarkymo kriterijus, sąlygas ir tinkamas 
apsaugos priemones ir 2 dalyje numatytas 
išimtis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 233
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
-11 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-11 straipsnis
Bendrieji duomenų subjektų teisių 

principai
1. Duomenų apsaugos pagrindas – aiškios 
ir nedviprasmiškos duomenų subjekto 
teisės duomenų valdytojo atžvilgiu. Šiomis 
reglamento nuostatomis siekiama 
sustiprinti, paaiškinti, užtikrinti ir 
prireikus susisteminti šias teises.
2. Tokios teisės, inter alia, apima teisę 
gauti aiškią, lengvai suprantamą 
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informaciją apie duomenų valdytojo 
politiką, susijusią su duomenų subjekto 
galimybe susipažinti su savo duomenimis, 
juos ištaisyti ir ištrinti, teisę į duomenų 
perkeliamumą ir teisę nesutikti su 
profiliavimu; tokiomis teisėmis paprastai 
turi būti naudojamasi nemokamai, ir 
duomenų valdytojas turi įvykdyti 
duomenų subjekto prašymus per pagrįstą 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 234
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta duomenų subjektui pritaikyta 
kalba, ypač kai informacija skirta vaikui.

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta kalba, ypač kai informacija skirta 
vaikui.

Or. fr

Pagrindimas

Informacija ar pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, turi būti aiškūs ir 
suprantami. Paliekant sąvoką „duomenų subjektui pritaikyta kalba“ sukuriamas teisinis 
neaiškumas. Atrodo, kad būtų pagrįsta ypatingus įpareigojimus taikyti tik vaiko atžvilgiu, 
kuris yra įtrauktas į ypatingą kategoriją.

Pakeitimas 235
Christian Engström

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

2a. Duomenų subjektams informacija turi 
būti teikiama tokia forma, kad duomenų 
subjektas gautų reikiamą informaciją apie 
esamą padėtį ir galėtų priimti tinkamus 
sprendimus. Pateikus prašymą pateikiama 
visa informacija. Todėl duomenų 
valdytojas įgyvendindamas savo duomenų 
apsaugos politiką turi užtikrinti skaidrų 
informavimą ir pranešimą, naudojant 
lengvai suprantamą, piktogramomis 
paremtą skirtingų duomenų tvarkymo 
veiksmų aprašymo modelį.

Or. en

Pakeitimas 236
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija gali nustatyti techninius 
standartus dėl išsamesnio 3 dalyje 
pateikto aprašymo, kuris susijęs, pvz., su 
duomenų tvarkymu, jų saugojimo trukme, 
perdavimu ar panaikinimu, naudojant 
piktogramas ar kitas priemones, kad 
informacija būtų pateikiama standartiniu 
būdu. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 237
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu.

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu. Šiame 
straipsnyje nustatytos procedūros gali būti 
valdžios institucijų valstybėse narėse jau 
nustatytos procedūros, jei tokios 
procedūros atitinka šio reglamento 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 238
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
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informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu.

informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu arba duomenų valdytojas turi 
pagrindą manyti, kad informacijos 
pateikimas elektroniniu būdu sukeltų 
didelę sukčiavimo grėsmę.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiant tam tikrus duomenis, pvz., paskolų bylas, vartotojams elektronine forma gali būti 
atlikti jų pakeitimai arba įvykti tapatybės vagystė. Pateikiant kredito reitingų agentūrų 
duomenis turėtų būti atliekami autentiškumo patikrinimai, atitinkantys duomenis saugančių 
agentūrų kriterijus, siekiant užkirsti kelią slaptam, netinkamam, nesąžiningam duomenų 
panaudojimui arba pakeitimui.

Pakeitimas 239
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai nereikšmingi 
arba akivaizdžiai neproporcingi, visų 
pirma dėl jų pasikartojančio turinio, 
duomenų valdytojas gali imti mokestį už 
prašomos informacijos suteikimą arba 
priemonių vykdymą, arba gali nevykdyti 
prašomų priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

Or. en

Pakeitimas 240
Christian Engström
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti pagrįstą mokestį už 
prašomos informacijos suteikimą arba 
prašomų priemonių vykdymą. Tokiu atveju 
duomenų valdytojui tenka pareiga įrodyti, 
kad prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

Or. en

Pakeitimas 241
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas. 
Duomenų valdytojas gali taikyti minimalų 
mokestį, nustatytą valstybės narės teisės 
aktuose už informacijos suteikimą ar 
prašomų veiksmų atlikimą, jei duomenų 
valdytojas yra kredito reitingų agentūra, 
pateikianti atsakymą į vartotojo prašymą 
suteikti galimybę susipažinti su kredito 
byla.
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Or. en

Pagrindimas

Daugelyje ES valstybių narių galiojančiais teisiniais reikalavimais apibrėžiamos vartotojų 
galimybės susipažinti su kredito bylomis. Kredito reitingų agentūroms suteikta galimybė 
taikyti minimalų mokestį leidžia padengti su užklausų įvykdymu susijusias išlaidas ir yra 
dažnai naudojama priemonė siekiant patvirtinti prašymo pateikusio asmens tapatybę ir 
išvengti sukčiavimo.

Pakeitimas 242
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų didelės 
apimties, sudėtingumo ar pasikartojančio 
turinio, duomenų valdytojas gali imti 
atitinkamą mokestį ne pelno tikslais už 
prašomos informacijos suteikimą arba 
priemonių vykdymą, arba gali atsisakyti 
vykdyti prašomas priemones. Tokiu atveju 
duomenų valdytojui tenka pareiga įrodyti, 
kad prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų bazėje esančių duomenų suteikimas kainuoja. Tinkamas ne pelno tikslais iš 
duomenų subjektų prašomas mokestis už galimybę susipažinti su duomenimis padėtų apriboti 
netikslingus prašymus ir būtų labai svarbus užkertant kelią sukčiautojams, kurie siekia išgauti 
daugelio vartotojų kredito duomenis, kad galėtų juos panaudoti sukčiavimo tikslais.

Pakeitimas 243
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 
akivaizdžiai neproporcingų prašymų 
kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nereikėtų į šią nuostatą įtraukti deleguotųjų aktų. Valstybių narių priežiūros institucijos turi 
geresnes galimybes šalinti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 244
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje 
nurodyto pranešimo, be kita ko ir 
elektroniniu būdu, standartines formas ir 
standartines procedūras. Naudodamasi 
šiuo įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybių narių priežiūros institucijos turi geresnes galimybes šalinti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 245
Kyriacos Triantaphyllides
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą arba ištrynimą pagal 16 ir 
17 straipsnius, nebent tai padaryti būtų 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų.

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą arba ištrynimą pagal 16 ir 
17 straipsnius.

Or. el

Pakeitimas 246
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Duomenų valdytojas privalo užtikrinti, 
kad būtų gauta pakankamai dokumentų 
duomenų subjekto tapatybei nustatyti, kai 
duomenų subjektas naudojasi šio 
reglamento 14–19 straipsniuose 
nustatytomis teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu nustatomos naujos piliečių teisės. Tačiau niekur nėra nurodyta, kaip 
piliečiai turėtų dokumentuoti savo tapatybę, kad galėtų naudotis savo teisėmis. Svarbu, kad 
piliečio tapatybė būtų dokumentuota ir potencialiai patikrinta duomenų valdytojo užtikrinant, 
kad nebūtų įvykdyta jokia tapatybės vagystė.

Pakeitimas 247
Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia bent tokią informaciją:

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia tokią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 248
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; c) kriterijus ir (arba) teisines nuostatas, 
pagal kuriuos galima nustatyti asmens 
duomenų saugojimo laikotarpį;

Or. fr

Pagrindimas

Nėra įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai ta trukmė 
susijusi su skirtingomis specifinėmis teisinėmis nuostatomis.

Pakeitimas 249
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; c) kriterijus, pagal kuriuos galima 
nustatyti asmens duomenų saugojimo 
laikotarpį kiekvienam tikslui;

Or. fr
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Pagrindimas

Ne visuomet įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai jie 
saugomi skirtingais tikslais.

Pakeitimas 250
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kai taikoma, apie duomenų valdytojo 
ketinimą duomenis perduoti į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai ir Komisijos 
sprendimu dėl tinkamumo pagrįstą 
informaciją apie tos trečiosios šalies ar 
tarptautinės organizacijos užtikrinamą 
apsaugos lygį;

g) kai taikoma, apie duomenų valdytojo 
ketinimą duomenis perduoti į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai ir Komisijos 
priimtu ar nepriimtu sprendimu dėl 
tinkamumo pagrįstą informaciją;

Or. fr

Pagrindimas

Informacija apie Komisijos priimtą arba nepriimtą sprendimą užtikrinamas pakankamas 
informacijos apie duomenų subjektą lygis ir paaiškinami duomenų valdytojo įpareigojimai.

Pakeitimas 251
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) bet kokią papildomą informaciją, kad 
būtų užtikrintas sąžiningas duomenų 
subjekto duomenų tvarkymas, atsižvelgiant 
į konkrečias asmens duomenų rinkimo 
aplinkybes.

h) bet kokią duomenų valdytojui 
reikalingą papildomą informaciją, kad 
būtų užtikrintas sąžiningas duomenų 
subjekto duomenų tvarkymas, atsižvelgiant 
į konkrečias asmens duomenų rinkimo 
aplinkybes.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia išaiškinti šios nuostatos reikšmę ir patikslinti, kad duomenų valdytojai gali užtikrinti 
didesnį skaidrumo lygį.

Pakeitimas 252
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektai turi teisę būti nedelsiant informuoti apie tai, kad neteisėtai gauti jų 
asmens duomenys ir kad šiuos duomenis ketinama panaudoti prieš juos (pvz., profesinės 
sąjungos dalyvių įtraukimas į „juoduosius sąrašus“ ir tolesnių įsidarbinimo galimybių 
ribojimas).

Pakeitimas 253
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų subjektai visada turi turėti teisę žinoti apie tai, kad buvo neteisėtai gauti jų asmens 
duomenys, visų pirma tais atvejais, kai tie duomenys bus vėliau panaudoti prieš juos, pvz., 
profesinės sąjungos dalyviai bus įtraukti į „juoduosius sąrašus“ ir ribojamos tolesnės jų 
įsidarbinimo galimybės, nes yra daug tokios neteisėtos praktikos įrodymų (Žr. Jungtinės 
Karalystės informacijos įgaliotinio biuro (angl. ICO) nagrinėtą Konsultantų asociacijos bylą 
dėl įtraukimo į „juoduosius sąrašus“, 2009 m.).

Pakeitimas 254
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. el

Pakeitimas 255
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto ir pateikti tokią informaciją 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų ir sudarytų 
pernelyg didelę administracinę naštą, visų 
pirma tuo atveju, kai duomenis tvarko 
MVĮ, kaip apibrėžta ES rekomendacijoje 
2003/361; arba

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad MVĮ nebūtų sudaroma nereikalinga administracinė 
našta, įgyvendinant šį reglamentą.

Pakeitimas 256
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų subjektas turi teisę pateikęs 
prašymą bet kuriuo metu iš duomenų 
valdytojo gauti patvirtinimą, ar tvarkomi jo 
asmens duomenys. Jeigu tokie asmens 
duomenys tvarkomi, duomenų valdytojas 
pateikia informaciją apie:

1. Duomenų subjektas turi teisę pateikęs 
prašymą ir sumokėjęs informacijos 
pateikimo išlaidas bet kuriuo metu iš 
duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar 
tvarkomi jo asmens duomenys, kad būtų 
informuotas ir galėtų patikrinti duomenų 
tvarkymo teisėtumą. Jeigu tokie asmens 
duomenys tvarkomi, duomenų valdytojas 
pateikia informaciją apie:

Or. en

Pakeitimas 257
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; d) taisykles, pagal kurias nustatomas
duomenų saugojimo laikotarpis;

Or. en

Pakeitimas 258
Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) kai tikslinga, jei duomenys renkami ir 
tvarkomi už nemokamų paslaugų teikimą, 
duomenų valdytojo nustatytos subjekto 
tvarkomų duomenų vertės apskaičiavimą. 

Or. en

Pagrindimas

Asmens duomenys yra įsigyjama prekė, ir duomenų subjektai labai nedaug žino apie savo 
duomenų vertę duomenų valdytojams ir tvarkytojams. Duomenų valdytojo nustatytos vertės 
apskaičiavimo pateikimas duomenų subjektui, jei to buvo paprašyta, padėtų duomenų 
subjektams priimti tinkamai informuotus sprendimus dėl savo duomenų naudojimo ir apriboti 
vienapusę rinką suteikiant daugiau galių vartotojams.

Pakeitimas 259
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi. 
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
pateikti kitu būdu.

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi. 
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu ir, jei 
įmanoma, susistemintu ir dažnai 
naudojamu formatu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu. Taip nepažeidžiama duomenų 
valdytojo teisė nustatyti kitą prašymų dėl 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
informacijos pateikimo nagrinėjimo 
formą, jeigu būtina patikrinti tokios 
informacijos prašančio subjekto tapatybę.

Or. en
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Pakeitimas 260
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi. 
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
pateikti kitu būdu.

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi ir 
profiliuojami. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu.

Or. en

Pakeitimas 261
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi. 
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
pateikti kitu būdu.

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi. 
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
pateikti kitu būdu. Duomenų valdytojas 
imasi visų pagrįstų priemonių, kad 
patikrintų prašančio leisti susipažinti su 
duomenimis duomenų subjekto tapatybę.

Or. fr
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Pagrindimas

Visų pirma, jeigu prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, negalima piktnaudžiauti teise 
susipažinti su duomenimis. Taigi duomenų valdytojas turi patikrinti prašančio leisti 
susipažinti su duomenimis duomenų subjekto tapatybę ir turi būti pasirengęs įrodyti, kad jis 
tai atliko atidžiai.

Pakeitimas 262
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai nėra pavojaus pažeisti duomenų 
subjekto privatumą, valstybės narės gali 
įstatymu apriboti 15 straipsnyje numatytas 
teises, jei duomenys yra tvarkomi tik 
mokslinių tyrimų tikslais, vadovaujantis 
šio reglamento 83 straipsniu, arba jeigu 
šie duomenys saugomi konkretų 
laikotarpį, per kurį renkami statistiniai 
duomenys, tačiau laikomasi būtinų 
teisinių apsaugos priemonių, visų pirma 
nuostatos, kad duomenys nebūtų 
naudojami taikant priemones ar priimant 
sprendimus dėl konkrečių asmenų.

Or. en

Pagrindimas

Žr. Direktyvos 95/46/EB (OL L 281/95) 13 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 263
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma 
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pseudoniminiams duomenims.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir pagal juos leidžiama naudoti pseudoniminius ir 
anonimiškus duomenis, taip pat skatinama gera verslo praktika, kuria ginami duomenų 
subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes 
jie negali būti pakartotinai priskirti duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima 
toliau skatinti naudoti duomenis verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo 
apsaugą.

Pakeitimas 264
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė būti pamirštam ir teisė reikalauti 
ištrinti duomenis

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Or. en

Pagrindimas

Teisė būti pamirštam yra sąvoka, kuri iš esmės nesuderinama su tuo, kaip informacija 
skleidžiama interneto aplinkoje. Duomenų subjekto teisės būti pamirštam pripažinimui reikėtų 
pernelyg didelių biurokratinių išlaidų ir atrodo, kad būtų neįmanoma to įgyvendinti ar 
užtikrinti. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis galima būtų užtikrinti teisę reikalauti ištrinti 
duomenis.

Pakeitimas 265
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Atsižvelgiant į šiame reglamente 
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nustatytus duomenų tvarkymo 
reikalavimus, visų pirma dėl pritaikytosios 
privatumo apsaugos, šio straipsnio 4 ir 6 
dalių nuostatomis nekeičiama valdžios 
institucijų teisė saugoti duomenis, kad 
būtų galima turėti konkrečios bylos 
istorijos rašytinius įrodymus.

Or. en

Pakeitimas 266
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Teisė reikalauti ištrinti duomenis 
netaikoma tuo atveju, kai saugoti asmens 
duomenis būtina siekiant įvykdyti 
organizacijos ir duomenų subjekto sutartį 
arba kai yra teisės aktais nustatytas 
reikalavimas saugoti šiuos duomenis arba 
jie saugomi sukčiavimo prevencijos 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Šioje naujoje siūlomoje dalyje pateikiamos atitinkamos sąlygos, kuriomis ribojama duomenų 
subjektų teisė reikalauti ištrinti tokius duomenis, jei tai būtina verslo ar reguliavimo tikslais.

Pakeitimas 267
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenys nebereikalingi, kad būtų 
pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami 

Išbraukta.
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arba kitaip tvarkomi;

Or. en

Pagrindimas

Sunku aiškiai nustatyti, kada asmens duomenys iš tikrųjų nenaudotini verslo tikslais. 
Sistemingas tiesiogiai nenaudojamų duomenų ištrynimas lemtų neproporcingas su 
reikalavimų laikymusi susijusias išlaidas.

Pakeitimas 268
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenys nebereikalingi, kad būtų 
pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami 
arba kitaip tvarkomi;

a) duomenys nebereikalingi, kad būtų 
pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami 
arba kitaip tvarkomi, ir jeigu yra 
pasibaigęs teisiškai privalomas jų 
saugojimo laikotarpis;

Or. en

Pakeitimas 269
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenys nebereikalingi, kad būtų 
pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami 
arba kitaip tvarkomi;

a) duomenys nebereikalingi, kad būtų 
pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami 
arba kitaip tvarkomi, ir jeigu duomenų 
valdytojas neturi teisinio ar reguliavimo 
pagrindo saugoti tokius duomenis;

Or. en
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Pakeitimas 270
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų subjektas atšaukia sutikimą, 
kuriuo pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą 
grindžiamas duomenų tvarkymas, arba kai 
yra pasibaigęs saugojimo laikotarpis, dėl 
kurio duotas sutikimas, ir jeigu nėra jokio 
kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

b) duomenų subjektas atšaukia sutikimą, 
kuriuo pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą 
grindžiamas duomenų tvarkymas, arba kai 
yra pasibaigęs saugojimo laikotarpis, dėl 
kurio duotas sutikimas;

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas pernelyg platus ir dėl jo būtų patirtos didelės su reikalavimų laikymusi 
susijusios išlaidos, nes duomenys turėtų būti sistemingai ištrinami, jeigu nebūtų jokio teisinio 
pagrindo juos saugoti.

Pakeitimas 271
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų subjektas pagal 19 straipsnį 
nesutinka, kad asmens duomenys būtų 
tvarkomi;

c) duomenų subjektas pagal 19 straipsnį 
nesutinka, kad asmens duomenys būtų 
tvarkomi, ir toks nesutikimas yra 
išreikštas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti, kad duomenų subjektas pagal 19 straipsnį negali 
paprasčiausiai nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi, nes tai sudarytų pagrindą taikyti 
principą, susijusį su teise būti pamirštam, net ir tuo atveju, kai toks nesutikimas būtų 
neesminis.
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Pakeitimas 272
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų tvarkymas neatitinka šio 
reglamento dėl kitų priežasčių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Galimos šios nuostatos taikymo pasekmės yra neaiškios, todėl jas reikėtų paaiškinti.

Pakeitimas 273
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas viešai paskelbė asmens 
duomenis, jis imasi visų pagrįstų veiksmų, 
įskaitant technines priemones, dėl 
duomenų, už kurių paskelbimą yra 
atsakingas, kad informuotų tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius 
asmenis, jog duomenų subjektas prašo 
ištrinti visas nuorodas į tuos asmens 
duomenis arba jų kopijas ar dublikatus. 
Jeigu duomenų valdytojas leido trečiajam 
asmeniui paskelbti asmens duomenis, už 
tą paskelbimą atsakingu laikomas 
duomenų valdytojas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pareiga informuoti gavėjus apie tai, kad duomenų subjektas pasinaudojo teise reikalauti 
ištrinti duomenis, jau numatyta 13 straipsnyje.
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Pakeitimas 274
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas viešai paskelbė asmens 
duomenis, jis imasi visų pagrįstų veiksmų, 
įskaitant technines priemones, dėl 
duomenų, už kurių paskelbimą yra 
atsakingas, kad informuotų tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis, 
jog duomenų subjektas prašo ištrinti visas 
nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų 
kopijas ar dublikatus. Jeigu duomenų 
valdytojas leido trečiajam asmeniui 
paskelbti asmens duomenis, už tą 
paskelbimą atsakingu laikomas duomenų 
valdytojas.

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas viešai paskelbė asmens 
duomenis, jis imasi visų pagrįstų veiksmų, 
įskaitant technines priemones, dėl 
duomenų, už kurių paskelbimą yra 
atsakingas, kad informuotų tokius 
duomenis pagal sutartį duomenų valdytojo 
pavedimu tvarkančius trečiuosius asmenis, 
jog duomenų subjektas prašo ištrinti visas 
nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų 
kopijas ar dublikatus. Jeigu duomenų 
valdytojas leido trečiajam asmeniui 
paskelbti asmens duomenis, už tą 
paskelbimą atsakingu laikomas duomenų 
valdytojas. Tai neapima anoniminių 
duomenų, kai kurių pseudoniminių 
duomenų ir viešai neprieinamų ar 
neįskaitomų duomenų.

Or. en

Pakeitimas 275
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas viešai paskelbė asmens 
duomenis, jis imasi visų pagrįstų veiksmų, 
įskaitant technines priemones, dėl 
duomenų, už kurių paskelbimą yra 
atsakingas, kad informuotų tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis, 

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas viešai paskelbė asmens 
duomenis be duomenų subjekto sutikimo, 
jis imasi visų pagrįstų veiksmų, įskaitant 
technines priemones, dėl duomenų, už 
kurių paskelbimą yra atsakingas, kad 
informuotų tokius duomenis tvarkančius 
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jog duomenų subjektas prašo ištrinti visas 
nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų 
kopijas ar dublikatus. Jeigu duomenų 
valdytojas leido trečiajam asmeniui 
paskelbti asmens duomenis, už tą 
paskelbimą atsakingu laikomas duomenų 
valdytojas.

trečiuosius asmenis, jog duomenų 
subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus. Jeigu duomenų valdytojas leido 
trečiajam asmeniui paskelbti asmens 
duomenis, už tą paskelbimą atsakingu 
laikomas duomenų valdytojas.

Or. en

Pakeitimas 276
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas informuoja duomenų subjektą 
apie tolesnius veiksmus, kuriuos su jo 
duomenimis atlieka 2 dalyje nurodyti 
tretieji asmenys.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia sustiprinti šios susijusios dalies teises. 17 straipsnio 2 dalyje nurodomas įpareigojimas 
duomenų valdytojui naudoti priemones. Prie šio įpareigojimo turėtų būti priskiriama pareiga 
pateikti informaciją apie trečiųjų asmenų, kurie tvarko asmens duomenis, veiksmus.

Pakeitimas 277
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) sukčiavimo prevencijos ar nustatymo 
tikslais, patvirtinant tapatybę ir (arba) 
nustatant kreditingumą ar mokumą.
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Or. en

Pagrindimas

Būtų nepriimtina, jeigu asmenys galėtų ištrinti savo duomenis, kurie saugomi teisėtais 
pagrindais pagal galiojančius teisės aktus.

Pakeitimas 278
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir 
duomenų subjektas nesutinka, kad jie 
būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų 
naudojimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 279
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų subjektas prašo persiųsti 
asmens duomenis į kitą automatizuotą 
duomenų tvarkymo sistemą pagal 18 
straipsnio 2 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 280
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Teisė į duomenų perkeliamumą
1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu ir taikant susistemintą 
bei dažnai naudojamą formatą, duomenų 
subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo 
gauti tvarkomų duomenų kopiją 
elektroniniu ir susistemintu bei dažnai 
naudojamu formatu, kad duomenų 
subjektas galėtų ja toliau naudotis.
2. Jeigu duomenų subjektas pateikė 
asmens duomenis ir duomenų tvarkymas 
grindžiamas sutikimu arba sutartimi, 
duomenų subjektas turi teisę dažnai 
naudojamu elektroniniu formatu persiųsti 
tuos asmens duomenis ir bet kokią kitą 
informaciją, kurią jis pateikė ir kuri yra 
saugoma automatizuotoje duomenų 
tvarkymo sistemoje, į kitą automatizuotą 
duomenų tvarkymo sistemą, duomenų 
valdytojui, iš kurio tie asmens duomenys 
yra gauti, netrukdant.
3. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytą elektroninį formatą ir asmens 
duomenų persiuntimo pagal 2 dalį 
techninius standartus, būdus ir 
procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr

Pagrindimas

15 straipsnyje nustatyta duomenų subjekto teisė nesutikti. Teisė susipažinti su duomenimis –
kiekvienam duomenų subjektui priklausanti teisė gauti pranešimą apie tvarkomus duomenis. 

Pagal 18 straipsnį, pagal kurį duomenų subjektai gali gauti savo duomenų kopiją, 
nesuteikiama jokios papildomos naudos piliečių asmens duomenų apsaugos srityje ir 
sukuriama maišatis dėl teisės susipažinti su duomenimis, kuri yra pagrindinė teisė, tikrosios 
reikšmės.
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Pakeitimas 281
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu ir taikant susistemintą 
bei dažnai naudojamą formatą, duomenų 
subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo 
gauti tvarkomų duomenų kopiją 
elektroniniu ir susistemintu bei dažnai 
naudojamu formatu, kad duomenų 
subjektas galėtų ja toliau naudotis.

1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu ir taikant susistemintą 
bei dažnai naudojamą formatą, duomenų 
subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo 
gauti tvarkomų duomenų kopiją.

Or. en

Pakeitimas 282
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu ir taikant susistemintą 
bei dažnai naudojamą formatą, duomenų 
subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo 
gauti tvarkomų duomenų kopiją 
elektroniniu ir susistemintu bei dažnai 
naudojamu formatu, kad duomenų 
subjektas galėtų ja toliau naudotis.

1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu, duomenų subjektas turi 
teisę iš duomenų valdytojo gauti tvarkomų 
duomenų kopiją elektroniniu ir 
susistemintu bei dažnai naudojamu 
formatu, kad duomenų subjektas galėtų ja 
toliau naudotis.

Or. de

Pakeitimas 283
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu duomenų subjektas pateikė 
asmens duomenis ir duomenų tvarkymas 
grindžiamas sutikimu arba sutartimi, 
duomenų subjektas turi teisę dažnai 
naudojamu elektroniniu formatu persiųsti 
tuos asmens duomenis ir bet kokią kitą 
informaciją, kurią jis pateikė ir kuri yra 
saugoma automatizuotoje duomenų 
tvarkymo sistemoje, į kitą automatizuotą 
duomenų tvarkymo sistemą, duomenų 
valdytojui, iš kurio tie asmens duomenys 
yra gauti, netrukdant.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 284
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytą elektroninį formatą ir asmens 
duomenų persiuntimo pagal 2 dalį 
techninius standartus, būdus ir procedūras. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

3. Duomenų valdytojas nustato 1 dalyje 
nurodytą elektroninį formatą ir asmens 
duomenų persiuntimo pagal 2 dalį 
techninius standartus, būdus ir procedūras, 
remdamasis darniaisiais pramonės 
standartais, o jeigu tokie standartai dar 
nėra parengti, tai nustato pramonės 
suinteresuotosios šalys per 
standartizacijos institucijas. 

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija neturėtų būti sprendimus priimančia institucija nustatant suderintą 
elektroninių duomenų perdavimo formatą. Todėl pakeitime siūlomas metodas yra 
technologiškai neutralesnis ir labiau tinka įvairiems sektoriams, kuriems taikomas šis 
reglamentas.
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Pakeitimas 285
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo 
konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet 
kuriuo metu nesutikti, kad asmens 
duomenys būtų tvarkomi, kai toks 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktais, 
išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas 
įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl 
įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra 
viršesnės už duomenų subjekto interesus 
arba pagrindines teises ir laisves.

1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo 
konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet 
kuriuo metu nesutikti, kad asmens 
duomenys būtų tvarkomi, kai toks 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktais. 

Or. el

Pakeitimas 286
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo 
konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet 
kuriuo metu nesutikti, kad asmens 
duomenys būtų tvarkomi, kai toks 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktais, 
išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas 
įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl 
įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra 
viršesnės už duomenų subjekto interesus 
arba pagrindines teises ir laisves.

1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo 
konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet 
kuriuo metu nesutikti, kad asmens 
duomenys būtų tvarkomi, kai toks 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktais, 
išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas 
įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl teisėtų 
priežasčių, kurios yra viršesnės už 
duomenų subjekto interesus arba 
pagrindines teises ir laisves.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama parodyti, kad teisėti pagrindai turėtų būti pakankamas pagrindas 
duomenims tvarkyti, kaip nustatyta 6 straipsnyje.

Pakeitimas 287
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų 
subjektas turi teisę nesutikti, kad jo asmens 
duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros 
tikslais, nemokėdamas jokio mokesčio. Ši 
teisė aiškiai nurodoma duomenų subjektui 
suprantamu būdu ir aiškiai atskiriama nuo 
kitos informacijos.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 288
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu išreiškiamas nesutikimas pagal 1 ir 
2 dalį, duomenų valdytojas nebenaudoja ar 
kitaip netvarko atitinkamų asmens 
duomenų.

3. Jeigu išreiškiamas nesutikimas pagal 1 ir 
2 dalį, duomenų valdytojas nebenaudoja ar 
kitaip netvarko atitinkamų asmens 
duomenų nesutikime nurodytais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 289
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu pagal 6 straipsnio 1 dalies g 
punktą tvarkomi pseudoniminiai 
duomenys, duomenų subjektas turi teisę 
nesutikti su duomenų tvarkymu. Ši teisė 
aiškiai nurodoma duomenų subjektui 
suprantamu būdu ir aiškiai atskiriama 
nuo kitos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir pagal juos leidžiama naudoti pseudoniminius ir 
anonimiškus duomenis, taip pat skatinama gera verslo praktika, kuria ginami duomenų 
subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes 
jie negali būti pakartotinai priskirti duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima 
toliau skatinti naudoti duomenis verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo 
apsaugą.

Pakeitimas 290
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Profiliavimu pagrįstos priemonės Automatizuotu duomenų tvarkymu
pagrįstos priemonės

Or. en

Pagrindimas

20 straipsnis susijęs su automatizuota asmens duomenų tvarkymo forma, o ne profiliavimu. 
Todėl šio straipsni antraštė turėtų būti pakeista taip: „Automatizuotu duomenų tvarkymu 
pagrįstos priemonės“.
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Pakeitimas 291
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

Or. en

Pakeitimas 292
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius,
patikimumą arba elgesį.

1. Kiekvienas fizinis asmuo (prisijungęs ir 
neprisijungęs prie interneto) turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

Or. en
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Pakeitimas 293
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

1. Kiekvienas fizinis asmuo (prisijungęs ir 
neprisijungęs prie interneto) turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, kuri 
darytų jam didelį poveikį ir kuri pagrįsta 
tik automatizuotu duomenų tvarkymu, 
siekiant įvertinti tam tikrus su tuo fiziniu 
asmeniu susijusius asmeninius aspektus 
arba visų pirma išnagrinėti arba numatyti 
fizinio asmens darbo rezultatus, ekonominę 
situaciją, buvimo vietą, sveikatos būklę, 
asmeninius pomėgius, patikimumą arba 
elgesį. Šiame straipsnyje numatyta 
priemonė negali būti taikoma vaikams.

Or. en

Pakeitimas 294
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

1. Duomenų subjektui negali būti 
taikomas neteisingas ar diskriminacinis 
sprendimas, kuris pagrįstas tik 
automatizuotu duomenų tvarkymu, siekiant 
įvertinti tam tikrus su tuo duomenų 
subjektu susijusius asmeninius aspektus..
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Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame 20 straipsnyje nepripažįstamas pozityvus profiliavimo naudojimas ir 
neatsižvelgiama į skirtingus rizikos lygius ar poveikį su profiliavimu susijusių asmenų 
privatumui. Vertinant priemones, kurios yra „nesąžiningos“ arba „diskriminacinės“, kaip 
nurodyta Direktyvoje 2005/29/EB, šiame pasiūlyme pateikiamas technologijų požiūriu 
neutralesnis požiūris ir susitelkiama į neigiamą profiliavimo priemonių naudojimą, o ne į 
pačią technologiją.

Pakeitimas 295
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
asmeniui 1 dalyje nurodyto pobūdžio 
priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, 
jeigu:

Išbraukta.

a) duomenys tvarkomi sudarant arba 
vykdant sutartį, kai patenkintas duomenų 
subjekto prašymas sudaryti ar vykdyti 
sutartį arba kai nustatytos tinkamos 
priemonės teisėtiems duomenų subjekto 
interesams apsaugoti, kaip antai teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo; or
b) duomenų tvarkymas aiškiai leidžiamas 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, 
kuriais taip pat nustatomos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti; or
c) duomenų tvarkymas pagrįstas 
duomenų subjekto sutikimu laikantis 7 
straipsnyje nustatytų sąlygų ir taikant 
tinkamas apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama, atsižvelgiant į siūlomą 1 dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 296
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
asmeniui 1 dalyje nurodyto pobūdžio 
priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, 
jeigu:

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
asmeniui 1 dalyje nurodyto pobūdžio 
priemonė gali būti taikoma tuo atveju, 
jeigu:

Or. en

Pakeitimas 297
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
asmeniui 1 dalyje nurodyto pobūdžio 
priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, 
jeigu:

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
įskaitant 3 ir 4 dalis, asmeniui 1 dalyje 
nurodyto pobūdžio priemonė gali būti 
taikoma tik tuo atveju, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 298
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kokiu atveju vaikams neturėtų būti 
taikomos 1 dalyje nurodytos profiliavimo 
priemonės.



AM\917991LT.doc 131/214 PE500.411v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 299
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenys tvarkomi sudarant arba 
vykdant sutartį, kai patenkintas duomenų 
subjekto prašymas sudaryti ar vykdyti 
sutartį arba kai nustatytos tinkamos 
priemonės teisėtiems duomenų subjekto 
interesams apsaugoti, kaip antai teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo; arba

a) tai būtina sudarant arba vykdant sutartį, 
kai patenkintas duomenų subjekto 
prašymas sudaryti ar vykdyti sutartį arba 
kai nustatytos tinkamos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti, įskaitant teisę gauti tikslinę 
informaciją apie taikomą profiliavimo 
logiką ir teisę reikalauti žmogaus 
įsikišimo, taip pat paaiškinti sprendimą, 
priimtą po tokio įsikišimo; arba

Or. en

Pakeitimas 300
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenys tvarkomi sudarant arba 
vykdant sutartį, kai patenkintas duomenų 
subjekto prašymas sudaryti ar vykdyti 
sutartį arba kai nustatytos tinkamos 
priemonės teisėtiems duomenų subjekto 
interesams apsaugoti, kaip antai teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo; arba

a) duomenys tvarkomi sudarant arba 
vykdant sutartį, kai patenkintas duomenų 
subjekto prašymas sudaryti ar vykdyti 
sutartį arba kai nustatytos tinkamos 
priemonės teisėtiems duomenų subjekto 
interesams apsaugoti, kaip antai teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo ir teisė gauti 
informaciją apie taikomos sistemos 
struktūrą ir sandarą ir su profiliavimu 
susijusias pasekmes; arba

Or. de
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Pakeitimas 301
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų tvarkymas aiškiai leidžiamas
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, 
kuriais taip pat nustatomos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti; arba

b) tai būtina laikantis Sąjungos ar 
valstybės narės teisės aktų, kuriais taip pat 
nustatomos priemonės teisėtiems duomenų 
subjekto interesams apsaugoti; arba

Or. en

Pakeitimas 302
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų tvarkymas aiškiai leidžiamas 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, 
kuriais taip pat nustatomos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti; arba

b) duomenų tvarkymas leidžiamas 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, 
kuriais taip pat nustatomos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti; arba

Or. en

Pakeitimas 303
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų tvarkymas aiškiai leidžiamas 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, 

b) duomenų tvarkymas aiškiai leidžiamas 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, 
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kuriais taip pat nustatomos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti; arba

kuriais taip pat nustatomos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti ir kuriais duomenų subjektai 
saugomi nuo galimos diskriminacijos dėl 
1 dalyje nurodytų priemonių taikymo; 
arba

Or. en

Pakeitimas 304
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymas pagrįstas duomenų 
subjekto sutikimu laikantis 7 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir taikant tinkamas 
apsaugos priemones.

c) duomenų tvarkymas pagrįstas duomenų 
subjekto sutikimu laikantis 7 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir taikant tinkamas 
apsaugos priemones, įskaitant veiksmingą 
apsaugą nuo galimos diskriminacijos dėl 
1 dalyje nurodytų priemonių taikymo.

Or. en

Pakeitimas 305
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) duomenys tvarkomi sukčiavimo 
stebėsenos ir prevencijos tikslais.

Or. en

Pakeitimas 306
Emma McClarkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) duomenys tvarkomi sukčiavimo 
prevencijos ar nustatymo tikslais, siekiant 
patvirtinti tapatybę ir (arba) nustatyti 
kreditingumą ar mokumą, kiekvienu 
atveju tik naudojant tinkamas priemones 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti, pvz., teisę reikalauti žmogaus 
įsikišimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad profiliavimas būtų naudojamas sukčiavimo ir 
tapatybės vagystės prevencijos tikslais atliekant kreditingumo vertinimą.

Pakeitimas 307
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) duomenys tvarkomi remiantis pagrįstu 
įtarimu apie įvykdytą nusikaltimą, kuriuo 
padaroma žala duomenų valdytojui, visų 
pirma bankams, finansų ir kredito 
įstaigoms ir jų klientams

Or. en

Pakeitimas 308
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) duomenys tvarkomi siekiant įvertinti 
kreditingumą, užtikrinti duomenų 
valdytojo teikiamų paslaugų saugumą ir 
patikimumą

Or. en

Pakeitimas 309
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 9 
straipsnyje nurodytais ypatingų kategorijų 
asmens duomenimis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama, atsižvelgiant į siūlomą 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 310
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 9 
straipsnyje nurodytais ypatingų kategorijų 

3. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali apimti ar kurti duomenų, 
kurie priskiriami 9 straipsnyje 
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asmens duomenimis. nurodytiems ypatingų kategorijų asmens 
duomenims, išskyrus atvejus, kai 
taikomos 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
išimtys.

Or. en

Pakeitimas 311
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Draudžiamas profiliavimas, dėl kurio 
(sąmoningai ar kitaip) daromas
diskriminacinis poveikis asmenims dėl jų 
rasinės ar tautinės kilmės, politinių 
pažiūrų, religijos ar tikėjimo, priklausymo 
profesinėms sąjungoms ar lytinės 
orientacijos arba dėl kurio (sąmoningai ar 
kitaip) taikomos priemonės, turinčios tokį 
poveikį.

Or. en

Pakeitimas 312
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Profiliavimas (sąmoningas arba ne) 
draudžiamas, jei dėl surinktų duomenų 
gali kilti asmenų diskriminacijos pavojus 
ir jei jie susiję su svarbiomis asmeninėmis 
sritimis, pavyzdžiui, duomenys apie lytį, 
kilmę, politinius ir religinius įsitikinimus, 
narystę partijose ir sąjungose, seksualinę 
orientaciją ir kt.
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Or. de

Pakeitimas 313
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti naudojamas vaikų 
tapatybei nustatyti ar jiems apibūdinti.

Or. en

Pakeitimas 314
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodytais atvejais duomenų 
valdytojas, teikdamas informaciją pagal 
14 straipsnį, pateikia informaciją ir apie 
tai, ar duomenys yra tvarkomi 1 dalyje 
nurodyto pobūdžio priemonės tikslais ir 
kokios numatomos tokio duomenų 
tvarkymo pasekmės duomenų subjektui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama, atsižvelgiant į siūlomą 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 315
Christian Engström
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodytais atvejais duomenų 
valdytojas, teikdamas informaciją pagal 14 
straipsnį, pateikia informaciją ir apie tai, ar 
duomenys yra tvarkomi 1 dalyje nurodyto 
pobūdžio priemonės tikslais ir kokios 
numatomos tokio duomenų tvarkymo 
pasekmės duomenų subjektui.

4. 2 dalyje nurodytais atvejais duomenų 
valdytojas, teikdamas informaciją pagal 14 
ir 15 straipsnius, pateikia informaciją ir 
apie tai, ar duomenys yra tvarkomi 1 dalyje 
nurodyto pobūdžio priemonės tikslais ir 
kokios numatomos tokio duomenų 
tvarkymo pasekmės duomenų subjektui, 
taip pat sudaro galimybę susipažinti su 
loginiais duomenų tvarkymo metodais.

Or. en

Pakeitimas 316
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius priemonių, tinkamų 
2 dalyje nurodytiems duomenų subjekto 
teisėtiems interesams apsaugoti, kriterijus 
ir sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 317
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 

Išbraukta.
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nustatyti išsamesnius priemonių, tinkamų 
2 dalyje nurodytiems duomenų subjekto 
teisėtiems interesams apsaugoti, kriterijus 
ir sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama, atsižvelgiant į siūlomą 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 318
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius priemonių, tinkamų 2 
dalyje nurodytiems duomenų subjekto
teisėtiems interesams apsaugoti, kriterijus 
ir sąlygas.

5. Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija pagal 86 
straipsnį priima deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius priemonių, tinkamų 2 
dalyje nurodytiems duomenų subjektų
teisėtiems interesams apsaugoti, kriterijus 
ir sąlygas. Komisija, prieš pateikdama 
savo pasiūlymus, konsultuojasi su 
duomenų subjektų atstovais ir Duomenų 
apsaugos valdyba.

Or. en

Pakeitimas 319
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius priemonių, tinkamų 2 
dalyje nurodytiems duomenų subjekto 

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius priemonių, tinkamų 2 
dalyje nurodytiems duomenų subjekto 
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teisėtiems interesams apsaugoti, kriterijus 
ir sąlygas.

teisėtiems interesams apsaugoti, kriterijus 
ir sąlygas. Komisija turi glaudžiai 
bendradarbiauti visų pirma su duomenų 
apsaugos organizacijų atstovais.

Or. de

Pakeitimas 320
Andreas Schwab, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytoje teisėkūros 
priemonėje visų pirma įtvirtinamos 
specialiosios nuostatos, susijusios bent su 
numatomais duomenų tvarkymo tikslais ir 
duomenų valdytojo apibrėžtimi.

2. 1 dalyje nurodytoje teisėkūros 
priemonėje visų pirma įtvirtinamos 
specialiosios nuostatos, susijusios bent su 
duomenų tvarkymo siekiais, su
numatomais duomenų tvarkymo tikslais ir
duomenų valdytojo apibrėžtimi.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu numatomi apribojimai, siekiant užtikrinti aukštesnį apsaugos lygį, teisės aktuose taip 
pat reikia paminėti asmens duomenų tvarkymo siekius.

Pakeitimas 321
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų valdytojo atsakomybė Bendrasis duomenų valdytojo 
atsakomybės principas

Or. fr
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Pagrindimas

Atsakomybės principas, kuris yra įtrauktas į pasiūlymo dėl reglamento IV skyrių, turi būti dar 
kartą paminėtas ir paaiškintas siekiant užtikrinti aukštesnį apsaugos lygį.

Pakeitimas 322
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 323
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamas į naujausias technines 
galimybes ir įdiegimo sąnaudas, duomenų 
valdytojas, tiek nustatydamas duomenų 
tvarkymo būdus, tiek juos tvarkydamas, 
įdiegia tinkamas technines bei 
organizacines priemones ir nustato 
procedūras, kad duomenų tvarkymas 
atitiktų šio reglamento reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 

1. Atsižvelgdamas į naujausias technines 
galimybes, duomenų valdytojas, tiek 
nustatydamas duomenų tvarkymo būdus, 
tiek juos tvarkydamas, įdiegia tinkamas 
technines bei organizacines priemones ir 
nustato procedūras, kad duomenų 
tvarkymas atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų 
subjekto teisių apsauga.
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apsauga.

Or. en

Pakeitimas 324
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamas į naujausias technines 
galimybes ir įdiegimo sąnaudas, duomenų 
valdytojas, tiek nustatydamas duomenų 
tvarkymo būdus, tiek juos tvarkydamas, 
įdiegia tinkamas technines bei 
organizacines priemones ir nustato 
procedūras, kad duomenų tvarkymas 
atitiktų šio reglamento reikalavimus ir 
būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

1. Prireikus gali būti priimtos privalomos 
priemonės, kuriomis užtikrinama, kad 
būtų sukurtos prekių ar paslaugų 
kategorijos, turinčios standartinius 
nustatymus, atitinkančius šio reglamento 
reikalavimus dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis. Tokios 
priemonės grindžiamos standartizacija 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą Nr. .../2012  dėl Europos 
standartizacijos, kuriuo iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB 
ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 
95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas 
Sprendimas 87/95/EEB ir Sprendimas 
Nr. 1673/2006/EB]. 

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir jais siekiama pripažinti, kad nors pritaikytoji ir 
standartizuotoji duomenų apsauga yra palankiai vertintina idėja, Komisijos pasiūlymu 
neužtikrinamas pakankamas tikrumas, kartu atsiranda galimų laisvo judėjimo ribojimų 
grėsmė. Todėl turėtų būti taikomas nustatytas standartizacijos mechanizmas, kuris pateiktas 
Standartizacijos dokumentų rinkinyje, siekiant suderinti galiojančius reikalavimus ir sudaryti 
sąlygas laisvam judėjimui.
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Pakeitimas 325
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų valdytojas turėtų taikyti 
asmens duomenų anonimiškumo ir 
pseudonimų suteikimo priemones, jeigu 
tai įmanoma ir proporcinga duomenų 
tvarkymo tikslui.

Or. en

Pakeitimas 326
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas fizinių 
asmenų skaičius.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų renkami tik tie asmens 
duomenys, kurie yra reikalingi aiškiais, 
teisėtais ir nustatytais tikslais, kad būtų 
tvarkomi tik konkrečiam duomenų 
tvarkymo tikslui pasiekti būtini asmens 
duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas fizinių 
asmenų skaičius.

Or. fr

Pagrindimas

Standartizuotoji duomenų apsauga yra naujas principas, nustatytas pasiūlyme dėl 
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reglamento. Jo reikšmė nėra aiški. Todėl reikėtų labiau susieti bendruosius duomenų 
tvarkymo principus, nurodytus pasiūlymo dėl reglamento 5 straipsnyje, kad būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas ir didesnis apsaugos lygis.

Pakeitimas 327
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas fizinių 
asmenų skaičius.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys, kad nustatymai 
automatiškai atitiktų bendruosius šiame 
reglamente nustatytus duomenų apsaugos 
principus ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas fizinių 
asmenų skaičius.

Or. en

Pakeitimas 328
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma 

2. Kol bus priimtos privalomos priemonės 
pagal 1 dalį, valstybės narės užtikrina, kad
prekėms ar paslaugoms nebūtų taikomi 
privalomi pritaikytosios ar
standartizuotosios duomenų apsaugos 
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nebūtų renkama ar saugojama daugiau 
duomenų nei būtina tiems tikslams 
pasiekti, taip pat tie duomenys nebūtų 
renkami ar saugojami ilgiau nei būtina 
tiems tikslams pasiekti. Visų pirma tais 
mechanizmais užtikrinama, kad paprastai 
su asmens duomenimis negalėtų 
susipažinti neribotas fizinių asmenų
skaičius.

reikalavimai dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis, kuriais gali 
būti kliudoma įrangos pateikimui į rinką 
ir laisvam tokių prekių ir paslaugų 
judėjimui valstybėse narėse ir tarp jų.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir jais siekiama pripažinti, kad nors pritaikytoji ir 
standartizuotoji duomenų apsauga yra palankiai vertintina idėja, Komisijos pasiūlymu 
neužtikrinamas pakankamas tikrumas, kartu atsiranda galimų laisvo judėjimo ribojimų 
grėsmė. Todėl turėtų būti taikomas nustatytas standartizacijos mechanizmas, siekiant 
suderinti galiojančius reikalavimus ir sudaryti sąlygas laisvam judėjimui.

Pakeitimas 329
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų tinkamų priemonių ir 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
visų pirma įvairiems sektoriams, 
produktams ir paslaugoms taikomus 
pritaikytosios duomenų apsaugos 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl reglamento taikomas visiems sektoriams, t. y. ir veiksmams prisijungus 
prie interneto, ir prie jo neprisijungus. Komisija negali priimti deleguotųjų aktų pritaikytosios 
ir standartizuotosios duomenų apsaugos srityje, nes tai gali pakenkti technologinėms 
inovacijoms. Valstybių narių priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos valdyba 
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turi geresnes galimybes šalinti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 330
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų tinkamų priemonių ir 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
visų pirma įvairiems sektoriams, 
produktams ir paslaugoms taikomus 
pritaikytosios duomenų apsaugos 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomą 23 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 331
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl reglamento taikomas visiems sektoriams, t. y. ir veiksmams prisijungus 
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prie interneto, ir prie jo neprisijungus. Komisija negali nustatyti techninių standartų, nes tai 
gali pakenkti technologinėms inovacijoms. Valstybių narių priežiūros institucijos ir Europos 
duomenų apsaugos valdyba turi geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 332
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomą 23 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 333
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu duomenų valdytojo pavedimu turi 
būti atlikta duomenų tvarkymo operacija, 
duomenų valdytojas pasirenka duomenų 
tvarkytoją, kuris suteikia pakankamą 
garantiją, jog bus įdiegtos tinkamos 
techninės ir organizacinės priemonės ir 
nustatytos procedūros, kad duomenų 
tvarkymas atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų 
subjekto teisių apsauga, visų pirma 
įdiegiant techninio saugumo ir 
organizacines priemones, susijusias su 
planuojamu duomenų tvarkymu, ir 

1. Jeigu duomenų valdytojo pavedimu turi 
būti atlikta duomenų tvarkymo operacija, 
apimanti duomenų tvarkymą, kuris leistų 
duomenų valdytojui pagrįstai nustatyti 
duomenų subjektą, duomenų valdytojas 
pasirenka duomenų tvarkytoją, kuris 
suteikia pakankamą garantiją, jog bus 
įdiegtos tinkamos techninės ir 
organizacinės priemonės ir nustatytos 
procedūros, kad duomenų tvarkymas 
atitiktų šio reglamento reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga, visų pirma įdiegiant techninio 
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užtikrina, kad tų priemonių būtų laikomasi. saugumo ir organizacines priemones, 
susijusias su planuojamu duomenų 
tvarkymu, ir užtikrina, kad tų priemonių 
būtų laikomasi. Duomenų valdytojas lieka 
išimtinai atsakingas už atitikties šiame 
reglamente nustatytiems reikalavimams 
užtikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, kai dėl tinkamų anonimiškumo priemonių duomenų tvarkytojui techniškai 
neįmanoma nustatyti duomenų subjekto, 26 straipsnis nėra taikomas. Administracinės naštos 
mažinimas paskatins investicijas į veiksmingas anonimiškumo technologijas ir griežtos 
sistemos dėl ribotos prieigos naudojimą. Šiame straipsnyje turėtų būti aiškiai nustatytas 
pagrindinis principas, pagal kurį tiesioginė atsakomybė bei atsakomybė už duomenų 
tvarkymą visų pirma tektų duomenų valdytojui.

Pakeitimas 334
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pasitelkia kitą duomenų tvarkytoją tik 
gavęs išankstinį duomenų valdytojo 
leidimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas gauti išankstinį duomenų valdytojo leidimą, kai duomenų tvarkytojas 
pageidauja pasitelkti kitus duomenų tvarkytojus, sukuria papildomą naštą, kuri nėra 
naudinga siekiant padidinti duomenų apsaugą. Be to, tai neveiksminga, visų pirma, esant 
nuotoliniam duomenų tvarkymui ir ypač tuo atveju, kai reikalaujama išankstinio leidimo 
pasitelkiant kitus konkrečius duomenų tvarkytojus. Šis reikalavimas turėtų būti panaikintas.

Pakeitimas 335
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) kai duomenų tvarkytojas duomenis 
tvarko duomenų valdytojo pavedimu, 
duomenų tvarkytojas turi įgyvendinti 
pritaikytąją privatumo apsaugą bei 
standartizuotąją duomenų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 336
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Laikomasi nuomonės, kad duomenų 
valdytojas įvykdė 1 dalyje nustatytas 
pareigas, jei pasirinko duomenų 
tvarkytoją, kuris pagal šio reglamento 38 
ar 39 straipsnį savanoriškai sertifikavo ar 
savanoriškai gavo sertifikatą, ženklą ar 
žymenį, liudijantį apie tinkamų 
standartinių techninių ir organizacinių 
priemonių įdiegimą pagal šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente reikėtų nustatyti aiškias paskatas duomenų valdytojams ir tvarkytojams, kad jie 
investuotų į saugumo ir privatumo didinimo priemones. Kai duomenų valdytojai ir tvarkytojai 
siūlo papildomas duomenų apsaugos priemones, kurios atitinka ar viršija patvirtintus 
pramonės srities standartus ir kurias galima įrodyti pateikus atitinkamus sertifikatus, jiems 
reikėtų taikyti mažiau nurodomojo pobūdžio reikalavimus. Tai visų pirma suteiktų lankstumo 
ir sumažintų naštą nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų teikėjams ir tokių paslaugų 
vartotojams.
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Pakeitimas 337
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias 
yra atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo sistemų ir procedūrų, 
už kurias yra atsakingas, dokumentus.

Or. fr

Pagrindimas

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Pakeitimas 338
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias 
yra atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo 
pagrindinių duomenų tvarkymo
kategorijų, už kurias yra atsakingas, 
dokumentus.

Or. en
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Pagrindimas

Užtikrindamos veiksmingą duomenų apsaugą, organizacijos turi turėti pakankamai 
dokumentais įrodomą supratimą apie savo duomenų tvarkymo veiklą. Tačiau dokumentų apie 
visą tvarkymo veiklą saugojimas sukuria neproporcingą naštą. Užuot tenkinus biurokratinius 
poreikius, dokumentavimu turėtų būti siekiama padėti duomenų valdytojams ir tvarkytojams 
vykdyti savo pareigas.

Pakeitimas 339
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

2. Dokumentuose nurodoma ši informacija:

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, dokumentuose turi būti nurodoma išsami informacija.

Pakeitimas 340
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

2. Pagrindiniuose dokumentuose 
nurodoma bent ši informacija:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atliekamas dėl 65 konstatuojamosios dalies ir 28 straipsnio 1 dalies pakeitimų.
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Pakeitimas 341
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies f punktu;

c) bendrieji duomenų tvarkymo tikslai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu mažinama administracinė našta tiek duomenų valdytojams, tiek duomenų 
tvarkytojams.

Pakeitimas 342
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reglamente nustatyti du tikslai: užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir sumažinti 
administracinę naštą, sukuriamą asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. Duomenų valdytojui 
ir duomenų tvarkytojui pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą priskiriamas įpareigojimas yra 
pakankamas siekiant šių dviejų tikslų.

Pakeitimas 343
Andreas Schwab, Marielle Gallo
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reglamente nustatyti du tikslai: užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir sumažinti 
administracinę naštą, sukuriamą asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. Duomenų valdytojui 
ir duomenų tvarkytojui pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą priskiriamas įpareigojimas yra 
pakankamas siekiant šių dviejų tikslų.

Pakeitimas 344
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei taikoma, duomenų perdavimas į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, 
įskaitant tos trečiosios šalies arba 
tarptautinės organizacijos pavadinimą, ir 
tais atvejais, kai duomenys perduodami 
remiantis 44 straipsnio 1 dalies h punktu, 
tinkamų apsaugos priemonių dokumentai;

f) jei taikoma, asmens duomenų 
perdavimas į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 1 dalies 
h punktu, nuoroda į taikomas apsaugos 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu mažinama administracinė našta tiek duomenų valdytojams, tiek duomenų 
tvarkytojams.

Pakeitimas 345
Andreas Schwab, Marielle Gallo
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reglamente nustatyti du tikslai: užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir sumažinti 
administracinę naštą, sukuriamą asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. Duomenų valdytojui 
ir duomenų tvarkytojui pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą priskiriamas įpareigojimas yra 
pakankamas siekiant šių dviejų tikslų.

Pakeitimas 346
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valdžios institucijai, kai tvarkomi 
duomenys, kurie nėra neskelbtini asmens 
duomenys, nurodyti šio reglamento 9 
straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 347
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 348
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 349
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytų dokumentų standartines formas. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 350
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje 
nurodytų priemonių, kad apsaugotų asmens 
duomenis nuo netyčinio ar neteisėto 
sunaikinimo arba netyčinio praradimo ir 
užkirstų kelią bet kokio pobūdžio 
neteisėtam duomenų tvarkymui, visų 
pirma asmens duomenų neleistinam 
atskleidimui, platinimui ar susipažinimui 
su jais arba jų pakeitimui.

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje 
nurodytų priemonių, kad apsaugotų asmens 
duomenis nuo pažeidimo.

Or. en

Pakeitimas 351
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, 
visų pirma atsižvelgiant į technologijų 
raidą ir pritaikytosios privatumo apsaugos 
bei standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 352
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, 
visų pirma atsižvelgiant į technologijų 
raidą ir pritaikytosios privatumo apsaugos 
bei standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento numatoma pateikti daug nepagrįstų deleguotųjų aktų. Tiksliau, 
jeigu Komisija nustatytų technines priemones duomenų tvarkymo srityje, tai galėtų pakenkti 
technologinėms inovacijoms. Be to, to paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad siekiant 
patikslinti 1 ir 2 dalyje numatytus reikalavimus reikėtų priimti įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas 353
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti, kaip 1 
ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai taikomi 
įvairiais atvejais visų pirma siekiant:

Išbraukta.

a) užkirsti kelią neleistinam susipažinimui 
su asmens duomenimis;
b) užkirsti kelią asmens duomenų 
neleistinam atskleidimui, skaitymui, 
kopijavimui, keitimui, ištrynimui ar 
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pašalinimui;
c) užtikrinti, kad būtų tikrinamas 
duomenų tvarkymo operacijų teisėtumas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 354
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 
valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą,
praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Didelio asmens duomenų saugumo 
pažeidimo atveju duomenų valdytojas, 
nepagrįstai nedelsdamas, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Dideliu duomenų 
saugumo pažeidimu laikomas toks 
pažeidimas, kuris gali padaryti neigiamą 
poveikį duomenų subjekto privatumui.

Or. en

Pakeitimas 355
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 
valandas nuo tada, kai sužino apie 

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, praneša apie jį priežiūros 
institucijai.
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asmens duomenų saugumo pažeidimą,
praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. en

Pagrindimas

Laikotarpis neturi būti nustatytas teisės aktais, tai turi priklausyti nuo konkrečių veiklos ir 
techninių aplinkybių, taip pat reikalingi tyrimo ir teismo ekspertizės procesai, kad būtų 
galima suvokti tam tikro atvejo pobūdį ir mastą. Teisės aktuose reikia nustatyti, kad tokie 
atvejai būtų nagrinėjami kuo greičiau, ir tai pakankamai aiškiai atspindėta reikalavime 
„nepagrįstai nedelsdamas“, kartu išlaikomas pragmatiškas lankstumas.

Pakeitimas 356
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 
valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą,
praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą nepranešama 
per 24 valandas, prie pranešimo 
pridedamas motyvuotas paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo, 
kuris sukels didelę žalos piliečiams 
grėsmę, atveju duomenų valdytojas, 
nepagrįstai nedelsdamas, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 24 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. en

Pagrindimas

If there are too many reports of trivial breaches, citizens will no longer take care when they 
are notified.Moreover, one should keep in mind that reporting will only come from controllers 
that have so much control of security that they actually realize that there has been a data 
breach. For this reason it is important that only the important data breaches are reported, 
otherwise citizens may get an inaccurate picture of the controllers, it is reassuring to have 
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data stored with.It is unrealistic to make a sensible reporting of an important break in less 
than 24 hours. Too quick notification will often result in subsequent adjustments to be issued 
and such announcements would undermine citizens' confidence - especially if there are more 
of these announcements.

Pakeitimas 357
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 valandas
nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 24 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 72 valandas
nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 72 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. en

Pakeitimas 358
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 
valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo
atveju, kai daroma didelė žala duomenų 
subjektui, duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, praneša apie jį priežiūros 
institucijai.
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paaiškinimas.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu nustatytas pažeidimas, duomenų valdytojas turi visų pirma imtis visų tinkamų 
priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesniam pažeidimo vykdymui. Todėl įpareigojimas apie 
tai per 24 val. pranešti kompetentingai priežiūros institucijai ir sankcijos, jeigu tai 
nevykdoma, gali daryti priešingą poveikį. Be to, kaip nustatyta 29 straipsnio darbo grupės 
2012 m. kovo 23 d. nuomonėje, neturėtų būti pranešama apie smulkius pažeidimus, kad 
nebūtų pernelyg apkrautos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 359
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 valandas 
nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 24 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali daryti labai neigiamą 
poveikį asmens duomenų apsaugai ar 
duomenų subjekto privatumui, duomenų 
valdytojas, nepagrįstai nedelsdamas, jei 
įmanoma per 24 valandas nuo tada, kai 
sužino apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, praneša apie jį priežiūros 
institucijai. Jeigu priežiūros institucijai apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. fr

Pagrindimas

Įpareigojimas pranešti apie asmens duomenų pažeidimą neturi sudaryti pernelyg didelių 
administracinių kliūčių duomenų valdytojams ir jiems turi likti galimybė greitai ir 
veiksmingai reaguoti visų pirma sprendžiant problemas. Taigi reikia nuostatos taikymą 
apriboti tik atvejams, kurie gali daryti labai neigiamą poveikį asmens duomenų apsaugai ar 
duomenų subjekto privatumui (žr. 67 konstatuojamąją dalį).
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Pakeitimas 360
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 
valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą,
praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, praneša apie jį priežiūros 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius siūlomą 24 valandų laikotarpį, per kurį turi būti pranešta apie pažeidimą 
priežiūros institucijai, duomenų valdytojui nepaliekama pakankamai laiko visapusiškai 
įvertinti pažeidimo poveikį bei padarinius ir nustatyti geriausius padarinių švelninimo 
veiksmus. Todėl būtų tinkamiau pasinaudoti Direktyvos 2009/136/EB nuostatomis dėl 
pranešimo apie duomenų saugumo pažeidimus.

Pakeitimas 361
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytame pranešime turi būti 
bent:

3. 1 dalyje nurodytame pranešime turi būti, 
jei įmanoma:

Or. en
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Pakeitimas 362
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 363
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo 
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 
nurodytų dokumentų formas ir variantus, 
įskaitant juose pateiktos informacijos 
ištrynimo terminus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 364
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Asmens duomenų pažeidimo atveju, kai 
asmens duomenų saugumo pažeidimas gali 
padaryti reikšmingos žalos ir turėti 
neigiamo poveikio asmens duomenų 
apsaugai ar duomenų subjekto privatumui, 
duomenų valdytojas, po to, kai pateikia 31 
straipsnyje nurodytą pranešimą, nepagrįstai 
nedelsdamas apie pažeidimą praneša 
duomenų subjektui.

Or. en

Pakeitimas 365
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti labai neigiamo 
poveikio asmens duomenų apsaugai ar 
duomenų subjekto privatumui, duomenų 
valdytojas, po to, kai pateikia 31 
straipsnyje nurodytą pranešimą, nepagrįstai 
nedelsdamas apie pažeidimą praneša 
duomenų subjektui.

Or. fr

Pagrindimas

Įpareigojimas pranešti apie asmens duomenų pažeidimą neturi sudaryti pernelyg didelių 
administracinių kliūčių duomenų valdytojams ir jiems turi likti galimybė greitai ir 
veiksmingai reaguoti visų pirma sprendžiant problemas. Taigi reikia nuostatos taikymą 
apriboti tik atvejams, kurie gali daryti labai neigiamą poveikį asmens duomenų apsaugai ar 
duomenų subjekto privatumui (žr. 67 konstatuojamąją dalį).

Pakeitimas 366
Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
duomenų subjekto privatumui, duomenų 
valdytojas, po to, kai pateikia 31 
straipsnyje nurodytą pranešimą, nepagrįstai 
nedelsdamas apie pažeidimą praneša 
duomenų subjektui.

Or. en

Pakeitimas 367
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, apie pažeidimą praneša 
duomenų subjektui per 72 valandas nuo to 
momento, kai sužinojo apie tokį duomenų 
pažeidimą.

Or. en

Pakeitimas 368
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, inter alia, tapatybės 
vagystės arba klastojimo, fizinės žalos, 
didelio pažeminimo ar žalos reputacijai 
atveju, duomenų valdytojas, po to, kai 
pateikia 31 straipsnyje nurodytą pranešimą, 
aiškiai ir glaustai nepagrįstai nedelsdamas
per 72 valandas apie pažeidimą praneša 
duomenų subjektui.

Or. en

Pakeitimas 369
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų saugumo pažeidimo nuostatų 
išimtys turėtų būti taikomos tais atvejais, 
kai naudojami sudėtingi šifravimo būdai 
arba jeigu imamasi priemonių siekiant 
tinkamai kompensuoti pažeistas 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 370
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame pranešime 
duomenų subjektui aprašomas asmens 

2. 1 dalyje nurodytame pranešime 
duomenų subjektui aprašomas asmens 
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duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
pateikiama bent 31 straipsnio 3 dalies b ir 
c punktuose nurodyta informacija ir 
rekomendacijos.

duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
pateikiama bent 31 straipsnio 3 dalies b, c 
ir d punktuose nurodyta informacija ir
rekomendacijos.

Or. en

Pakeitimas 371
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad 
įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis 
užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam 
leidimo su duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami.

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų saugumo 
pažeidimas nekelia didelės žalos 
piliečiams grėsmės ir jeigu duomenų 
valdytojas priežiūros institucijai patikimai 
įrodo, kad įdiegė tinkamas technologines 
apsaugos priemones ir kad tos priemonės 
taikytos su asmens duomenų saugumo 
pažeidimu susijusiems duomenims. 
Tokiomis technologinėmis apsaugos 
priemonėmis užtikrinama, kad asmeniui, 
neturinčiam leidimo su duomenimis 
susipažinti, jie būtų nesuprantami.

Or. en

Pakeitimas 372
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
aplinkybių, kuriomis asmens duomenų 

Išbraukta.
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saugumo pažeidimas gali neigiamai 
paveikti asmens duomenis, kriterijus ir 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 373
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodyto pranešimo duomenų subjektui 
formatą ir tam pranešimui taikomas 
procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 374
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms arba jeigu 
duomenys tvarkomi įgyvendinant viešojo 
sektoriaus infrastruktūros projektą, 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, veikiantis duomenų valdytojo 
pavedimu, atlieka numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 375
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą, išskyrus atvejus, kai 
susijusi veikla nekelia grėsmės duomenų 
subjekto privatumui.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant neprivalomą poveikio vertinimą panaikinami nepagrįsti įsipareigojimai tiems 
duomenų valdytojams ir tvarkytojams, kurių veikla nekelia grėsmės duomenų subjekto 
privatumui. Ši nuostata suderinama su 79 straipsnio pakeitimais, kai poveikio vertinimas 
laikomas vienu iš veiksnių, į kurį atsižvelgiama sprendžiant dėl administracinių sankcijų.

Pakeitimas 376
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika kyla 
visų pirma atliekant šias duomenų 
tvarkymo operacijas:

2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika kyla 
atliekant šias duomenų tvarkymo 
operacijas:

Or. fr
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Pagrindimas

Duomenų tvarkymo operacijos, kurių poveikio vertinimą, nurodytą 33 straipsnio 2 dalyje, 
reikia atlikti, išvardijamos nesilaikant specialios eilės tvarkos. Laikantis proporcingumo 
principo ir siekiant teisinės apsaugos šis sąrašas turi būti baigtinis.

Pakeitimas 377
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkant informaciją apie lytinį 
gyvenimą, rasę ir tautinę kilmę arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
teikiant sveikatos priežiūrą, 
epidemiologinius tyrimus arba psichinių ar 
infekcinių ligų tyrimus, kai duomenys 
tvarkomi dideliu mastu siekiant imtis 
priemonių ar priimti sprendimus dėl 
konkrečių fizinių asmenų;

b) tvarkant informaciją apie lytinį 
gyvenimą, sveikatą, politines pažiūras, 
religinius įsitikinimus, teistumą, rasę ir
tautinę kilmę arba duomenų tvarkymo 
operacijas, atliekamas teikiant sveikatos 
priežiūrą, epidemiologinius tyrimus arba 
psichinių ar infekcinių ligų tyrimus, kai 
duomenys tvarkomi dideliu mastu siekiant 
imtis priemonių ar priimti sprendimus dėl 
konkrečių fizinių asmenų;

Or. en

Pakeitimas 378
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
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duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus.

duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus, taip pat 
šiuolaikines technologijas ir metodus, 
kuriais galima padidinti piliečių 
privatumą.

Or. en

Pakeitimas 379
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nedera duomenų valdytojams nustatyti bendrą pareigą konsultuotis su duomenų subjektais 
norint tvarkyti jų duomenis bet kokiame sektoriuje.

Pakeitimas 380
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 381
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 382
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Teikiamos paslaugos, o ne tą paslaugą teikiančios institucijos pobūdis turėtų lemti, ar bus 
taikomos poveikio duomenims vertinimo taisyklės. Pvz., privačioms organizacijoms dažnai 
patikima atsakomybė teikti viešąsias paslaugas. Turėtų būti nustatytas vienas bendras viešųjų 
paslaugų teikimo metodas, neatsižvelgiant į tai, ar tas paslaugas teikia valdžios institucija ar 
įstaiga ar pagal sutartį privati organizacija.

Pakeitimas 383
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 384
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 385
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 2 dalies a punkte 
nurodytos didelės konkrečios rizikos 
nustatymo kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 386
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija gali nustatyti 1 ir 2 dalyse 
nurodyto išankstinio leidimo ir 
konsultavimosi standartines formas ir 
procedūras, taip pat informacijos teikimo 
priežiūros institucijai pagal 6 dalį 
standartines formas ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 

Išbraukta.
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nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 387
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) paskyrimas turėtų būti skatinamas, bet neprivalomas, 
nes tai lemtų neproporcingus finansinius ir administracinių tų organizacijų, kurių veikla 
nekelia didelės rizikos duomenų subjektui, įsipareigojimus. Šis pakeitimas susijęs su 79 
straipsnio ECR frakcijos siūlomais pakeitimais, kuriais būtų užtikrinta, kad Duomenų 
apsaugos institucija (DAI) atsižvelgtų į DAP dalyvavimą ar jo nebuvimą sprendžiant dėl 
administracinių sankcijų, ir duomenų apsaugos agentūrai būtų suteikti įgaliojimai paskirti 
DAP kaip tam tikrą administracinę sankciją.

Pakeitimas 388
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įtraukdami atitinkamus 
darbuotojų atstovus, paskiria duomenų 
apsaugos pareigūną, kai:

Or. de
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Pakeitimas 389
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 390
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 391
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

duomenų tvarkytojo tvarkomų asmens 
duomenų apsaugą. Kad duomenų 
apsaugos pareigūnas galėtų vykdyti savo 
užduotis, jam turi būti suteikiama 
pakankamai darbo laiko ir infrastruktūra.

Or. de

Pakeitimas 392
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 393
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas paskiria duomenų apsaugos 
pareigūną mažiausiai dvejiems metams. 
Duomenų apsaugos pareigūno kadencija 
gali būti atnaujinama.
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keliamų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir visus kitus darbuotojus, būtų galima atleisti DAP iš pareigų, jeigu jis nevykdo 
vadovybės jam patikėtų funkcijų. Būtent vadovybė sprendžia, ar ji yra patenkinta paskirtu 
asmeniu, ar ne.

Pakeitimas 394
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas paskiria duomenų apsaugos 
pareigūną mažiausiai dvejiems metams. 
Duomenų apsaugos pareigūno kadencija 
gali būti atnaujinama. Kadencijos 
laikotarpiu ir pasibaigus kadencijai 
duomenų apsaugos pareigūnas gali būti 
atleidžiamas iš pareigų tik jei nebeatitinka 
jo pareigoms keliamų reikalavimų. 
Duomenų apsaugos pareigūnui turi būti 
taikoma didesnė apsauga nuo atleidimo iš 
darbo.

Or. de

Pakeitimas 395
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Duomenų subjektai turi teisę kreiptis į 
duomenų apsaugos pareigūną visais 
klausimais, susijusiais su jų duomenų 

10. Duomenų subjektai turi teisę kreiptis į 
duomenų apsaugos pareigūną visais 
klausimais, susijusiais su šiame reglamente 
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tvarkymu ir prašymais, pateiktais
naudojantis šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis.

nustatytomis jų teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 396
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 397
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad duomenų 
apsaugos pareigūnas savo pareigas ir 
užduotis atliktų nepriklausomai ir 
nepriimtų jokių su funkcijų vykdymu 
susijusių nurodymų. Duomenų apsaugos 
pareigūnas tiesiogiai atsiskaito duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vadovybei.

2. Duomenų apsaugos pareigūnas tiesiogiai 
atsiskaito duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo vadovybei.

Or. en
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Pagrindimas

Vadovybė visada turėtų turėti galimybę duoti nurodymus darbuotojams, įskaitant DAP, o 
DAP neturėtų teisės veikti savarankiškai, be vadovybės įsikišimo. Vadovybė atsakinga už 
VISĄ veiklą organizacijoje, įskaitant duomenų apsaugą. Jei ir ateityje bus taikoma ši taisyklė, 
vadybininkai turės sugebėti duoti nurodymus DAP ir užkirsti kelią jo(s) galimybei veikti 
vienam (-ai).

Pakeitimas 398
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu 
ir prireikus atlieka poveikio vertinimą, jei 
duomenų valdytojas ar duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad duomenų 
gavėjas trečiojoje šalyje išlaikytų aukštus 
duomenų apsaugos standartus.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi ECR frakcijos siūlomais pakeitimais, kuriais siekiama paraginti duomenų 
valdytojus laikytis aukštų duomenų apsaugos standartų, skatinant juos atlikti neprivalomą 
poveikio vertinimą.

Pakeitimas 399
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis, kurias pagal a ir b punktus 
priėmė duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas ir trečiojoje šalyje 
esantis duomenų gavėjas ir kurios gali 
apimti standartines sąlygas dėl tolesnio 
pervedimo trečiojoje šalyje esančiam 
gavėjui;

Or. en

Pagrindimas

Parlamento teminio skyriaus atliktame tyrime dėl duomenų apsaugos teisės aktų rinkinio 
peržiūros pabrėžiama, kad pagal siūlomą reglamentą standartinės sąlygos netaikomos  
duomenų tvarkytojų ir jų pasitelktų kitų tvarkytojų susitarimams. Ši spraga gali būti itin 
nenaudinga ES įmonėms ir technologijas diegiančioms naujoms įmonėms. Šiuo pakeitimu 
siekiama pašalinti šią spragą.

Pakeitimas 400
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) perduoti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas galėtų 
siekti teisėtų interesų, jeigu toks 
perdavimas nėra dažnas arba masinis ir 
jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su duomenų 
perdavimo operacija arba duomenų 
perdavimo operacijų seka susijusias 
aplinkybes ir remdamasis tuo vertinimu 
prireikus nustatė su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones.

h) perduoti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas galėtų 
siekti teisėtų interesų, jeigu toks 
perdavimas nėra dažnas arba masinis arba 
jei prieš tokį perdavimą asmens duomenys 
jau buvo paskelbti viešai trečiojoje šalyje 
ir jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su duomenų 
perdavimo operacija arba duomenų 
perdavimo operacijų seka susijusias 
aplinkybes ir remdamasis tuo vertinimu 
prireikus nustatė su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones.

Or. en
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Pakeitimas 401
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius svarbius viešojo 
intereso pagrindus, kaip apibrėžta 1 dalies 
d punkte, taip pat 1 dalies h punkte 
nurodytų tinkamų apsaugos priemonių 
kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 402
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu duomenų subjektas, įstaiga, 
organizacija ar asociacija pateikia 
73 straipsnio 2 dalyje nurodytą skundą, 
kompetentinga priežiūros institucija yra 
tos valstybės narės priežiūros institucija, 
kurioje skundas buvo pateiktas. Ši 
priežiūros institucija yra atsakinga už 
tolesnius veiksmus, susijusius su šiuo 
skundu. Ji taip pat yra atsakinga už 
duomenų tvarkymo veiksmus, atliekamus 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo, nepažeidžiant 2 dalies.

Or. fr

Pagrindimas

51 straipsnis yra esminis šio reglamento straipsnis, kuriame nurodyta kompetentinga 
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institucija. Tačiau svarbu piliečiams paaiškinti priežiūros institucijos, kuriai teikiamas 
skundas, atsakomybę.

Pakeitimas 403
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

2. Duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse. Ši priežiūros institucija 
turi bendradarbiauti su kitomis priežiūros 
institucijomis ir Komisija pagal šio 
reglamento VII skyriaus nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia patikslinti, kad, jeigu duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas yra įsisteigę keliose 
valstybėse narėse, kompetentinga valdžios institucija neturi išskirtinės kompetencijos ir turi 
bendradarbiauti su kitomis susijusiomis priežiūros institucijomis ir Europos Komisija.

Pakeitimas 404
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepažeidžiant 51 straipsnio 2 dalies, 
kai asmens duomenų tvarkymą atlieka ne 
pagrindinė buveinė, o viena iš kitų 
duomenų valdytojo ar duomenų 
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tvarkytojo buveinių, esančių Europos 
Sąjungoje, už šį tvarkymą turėtų būti 
atsakinga kompetentinga priežiūros 
institucija, esanti valstybėje narėje, 
kurioje įsikūrusi minėta buveinė. Tačiau, 
nepažeidžiant VII skyriaus nuostatų, 
pagrindinė buveinė parengia papildomą 
pranešimą valstybės narės, kurioje ji 
įsikūrusi, priežiūros institucijai, jeigu 
pastaroji to reikalauja. 

Or. fr

Pagrindimas

Jei duomenų tvarkymas, apimantis kelias šalis, yra lengvai prižiūrimas pagrindinės buveinės 
ir jį turi atlikti viena valdžios institucija, po centralizuoto pranešimo, kai duomenys 
nacionaliniu lygmeniu tvarkomi necentralizuotai skyriuose, kuriuos pagrindinei buveinei 
sudėtinga prižiūrėti, duomenis nacionaliniu lygmeniu turėtų turėti galimybę tvarkyti 
nacionalinė priežiūros institucija.

Pakeitimas 405
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia paaiškinimą. 
Tokiu atveju priemonės projektas negali 
būti priimtas dar vieną mėnesį.

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia paaiškinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo, kad šis papildomas terminas nėra pagrįstas.
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Pakeitimas 406
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi tinkamai pagrįstais 
imperatyviais pagrindais, dėl kurių būtina 
skubiai veikti siekiant apsaugoti duomenų 
subjektų interesus 1 dalies a punkte 
nurodytais atvejais, Komisija pagal 87 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą 
priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo 
aktus. Tie aktai lieka galioti ne ilgiau kaip 
12 mėnesių.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši Komisijos prerogatyva gali pakenkti priežiūros institucijų nepriklausomumui.

Pakeitimas 407
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad jo asmens 
duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento.

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad jo asmens 
duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento. Dėl šio skundo pateikimo 
duomenų subjektas neturi patirti išlaidų.

Or. en
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Pakeitimas 408
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su 
jų asmens duomenų apsauga, ir kuri 
tinkamai įsteigta pagal valstybės narės 
teisę, turi teisę vieno ar kelių duomenų 
subjektų vardu pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje, 
jeigu mano, kad tvarkant asmens 
duomenis buvo pažeistos šiame 
reglamente nustatytos duomenų subjektų 
teisės.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 409
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su 
jų asmens duomenų apsauga, ir kuri 
tinkamai įsteigta pagal valstybės narės 
teisę, turi teisę vieno ar kelių duomenų 
subjektų vardu pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje, 
jeigu mano, kad tvarkant asmens duomenis 
buvo pažeistos šiame reglamente 
nustatytos duomenų subjektų teisės.

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia viešojo intereso, o 
ne tik veikia asmens naudai, ir kuri 
tinkamai įsteigta pagal valstybės narės 
teisę, turi teisę vieno ar kelių duomenų 
subjektų vardu pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje, 
jeigu mano, kad tvarkant asmens duomenis 
buvo pažeistos šiame reglamente 
nustatytos duomenų subjektų teisės.

Or. en
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Pakeitimas 410
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
turi teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių prieš priežiūros institucijos 
sprendimus dėl jų.

1. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, 
įskaitant kiekvieną duomenų valdytoją ir 
duomenų tvarkytoją, turi teisę imtis 
teisminių teisių gynimo priemonių prieš 
priežiūros institucijos sprendimus dėl jų ar 
turinčius jiems įtakos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas labai svarbus, nes siekiama paaiškinti pagrindinį principą, kad duomenų 
valdytojai gali imtis teisminių teisių gynimo priemonių tuo atveju, kai sprendimai turi jiems 
įtakos, net jeigu jie patys nėra nacionalinės institucijos priimto sprendimo tiesioginiai 
subjektai.

Pakeitimas 411
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų subjektas, dėl kurio 
sprendimą priėmė priežiūros institucija ne 
toje valstybėje narėje, kurioje yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, jis gali prašyti 
priežiūros institucijos valstybėje narėje, 
kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, 
iškelti bylą jo vardu tos kitos valstybės 
narės kompetentingai priežiūros 
institucijai.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Ši galimybė nenaudinga piliečiams ir gali pakenkti sklandžiam priežiūros institucijų 
bendradarbiavimui pagal suderintą priežiūros sistemą.

Pakeitimas 412
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu naudotis 74 ir 75 straipsniuose 
nurodytomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 413
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi teisę 
vieno ar kelių duomenų subjektų vardu 
naudotis 74 ir 75 straipsniuose
nurodytomis teisėmis.

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi teisę 
vieno ar kelių duomenų subjektų vardu 
naudotis 74, 75 ir 77 straipsniuose
nurodytomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 414
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 415
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 416
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu žinoma, kad asmuo arba įmonė 
pažeidė šio reglamento nuostatas, pvz., 
neteisėtai pasinaudojo darbuotojų asmens 
duomenimis, kad įtrauktų juos į „juodąjį 
sąrašą“ ar užkirstų kelią tolesnei jų 



PE500.411v01-00 190/214 AM\917991LT.doc

LT

galimybei įsidarbinti, neturėtų gauti ES 
išmokų ir finansavimo ir dalyvauti kituose 
viešųjų pirkimų konkursuose ES, 
nacionaliniu ar valdžios institucijų 
lygmeniu, kol bus baigti visi teismo 
procesai ir visiems nukentėjusiesiems 
išmokėtos visos kompensacijos.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turi būti aiškiai nurodyta, kad nebus pateisinami įmonių duomenų apsaugos 
taisyklių pažeidimai, ir šių įmonių galimybės gauti ES finansavimą bus ribojamos tol, kol bus 
tęsiama tokia veikla.

Pakeitimas 417
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

1. Kiekviena kompetentinga priežiūros 
institucija įgaliojama skirti administracines 
sankcijas pagal šį straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pagal vieno langelio principą šiuo pakeitimu užtikrinama, kad kelios duomenų apsaugos 
institucijos negalėtų skirti sankcijų įmonėms už tą patį pažeidimą.

Pakeitimas 418
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 

1. Pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija įgaliojama skirti 
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pagal šį straipsnį. administracines sankcijas pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 419
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, ar duomenys priklauso 
asmens duomenų apsaugos ypatingai 
kategorijai, kokia yra fizinio arba juridinio 
asmens atsakomybė, taip pat į to asmens 
ankstesnius pažeidimus, pagal 23 straipsnį 
įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

Or. fr

Pagrindimas

Tai, ar duomenys priklauso ypatingai kategorijai, turi įtakos baudos sumai.

Pakeitimas 420
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
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konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, 
pažeistų duomenų neskelbtinumą, į tai, ar 
pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, pažeidimu padarytos žalos 
ar žalos pavojaus dydį, kokia yra fizinio 
arba juridinio asmens atsakomybė, taip pat 
į to asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 
23 straipsnį įdiegtas technines ir 
organizacines priemones ir nustatytas 
procedūras ir į tai, kaip bendradarbiauta su 
priežiūros institucija siekiant ištaisyti 
pažeidimą. Prireikus duomenų apsaugos 
institucija taip pat įgaliojama reikalauti, 
kad būtų paskirtas duomenų apsaugos 
pareigūnas, jei institucija, organizacija ar 
asociacija nusprendė jo neskirti. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad už tyčinius ar dėl neatsargumo padarytus pažeidimus 
būtų skiriamos didesnės bausmės nei už pažeidimus dėl paprasčiausio aplaidumo. Pakeitimų, 
susijusių su administracinėmis sankcijomis, rinkiniu siekiama užtikrinti, kad baudos būtų 
proporcingos pažeidimui, o didžiausios sankcijos būtų skiriamos už sunkiausius 
nusižengimus. Duomenų apsaugos institucijai suteikta galimybe reikalauti paskirti DAP taip 
pat siekiama užtikrinti sankcijų proporcingumą.

Pakeitimas 421
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sunkinančios aplinkybės, dėl kurių 
skiriamos didžiausios 4–6 dalyse 
numatytos administracinės sankcijos, visų 
pirma apima tai, kad:
i) padaryti pakartotiniai pažeidimai dėl 
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galiojančių teisės aktų nesilaikymo;
ii) atsisakyta bendradarbiauti ar trukdyta 
vykdymo užtikrinimo procesui;
iii) padaryti tyčiniai ir sunkūs pažeidimai, 
dėl kurių gali būti patirta didelės žalos;
iv) neatliktas duomenų apsaugos poveikio 
vertinimas;
v) nepaskirtas duomenų apsaugos 
pareigūnas;

Or. en

Pakeitimas 422
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Lengvinančios aplinkybės, dėl kurių 
skiriamos mažiausios 4–6 dalyse 
numatytos administracinės sankcijos, 
apima tai, kad:
i) fizinis ar juridinis asmuo ėmėsi 
priemonių, kad užtikrintų atitinkamų 
įsipareigojimų laikymąsi;
ii) iš tikrųjų nežinojo, kad veikla sukėlė 
atitinkamų įsipareigojimų pažeidimą;
iii) nutraukė pažeidimą iš karto po to, kai 
apie jį sužinojo;
iv) bendradarbiavo vykdymo užtikrinimo 
procesuose;
v) atliko duomenų apsaugos poveikio 
vertinimą;
vi) paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

Or. en
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Pakeitimas 423
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

3. Priežiūros institucija gali pateikti 
raštišką įspėjimą neskirdama jokių 
sankcijų. Priežiūros institucija gali skirti 
baudą, kurios suma, jeigu pažeidimas 
pasikartoja arba yra vykdomas tyčia, gali 
būti iki 1 000 000 EUR, o įmonės atveju –
iki 2 proc. jos metinės pasaulinės 
apyvartos.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia išlaikyti didžiausią baudos sumą, kurią gali skirti priežiūros institucija ir kuri gali 
siekti 1 mln. EUR, o įmonėms – 2 proc. jos metinės pasaulinės apyvartos. Tačiau reikia 
išlaikyti priežiūros institucijų nepriklausomumo principą pagal ES pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnio 3 dalį. Be to, taikant nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą ir 
58 straipsnio 3 ir 4 dalis, bus padedama ES vykdyti suderintą administracinių baudų politiką.

Pakeitimas 424
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sankcija neskiriama, jei visiškai 
laikomasi šio reglamento.

Or. en

Pakeitimas 425
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia išlaikyti didžiausią baudos sumą, kurią gali skirti priežiūros institucija ir kuri gali 
siekti 1 mln. EUR, o įmonėms – 2 proc. jos metinės pasaulinės apyvartos. Tačiau reikia 
išlaikyti priežiūros institucijų nepriklausomumo principą pagal ES pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnio 3 dalį. Be to, taikant nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą ir 
58 straipsnio 3 ir 4 dalis, bus padedama ES vykdyti suderintą administracinių baudų politiką.

Pakeitimas 426
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 427
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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pagrindinės veiklos dalis.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia išlaikyti didžiausią baudos sumą, kurią gali skirti priežiūros institucija ir kuri gali 
siekti 1 mln. EUR, o įmonėms – 2 proc. jos metinės pasaulinės apyvartos. Tačiau reikia 
išlaikyti priežiūros institucijų nepriklausomumo principą pagal ES pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnio 3 dalį. Be to, taikant nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą ir 
58 straipsnio 3 ir 4 dalis, bus padedama ES vykdyti suderintą administracinių baudų politiką.

Pakeitimas 428
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 250 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 
skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis;
b) ima mokestį už informaciją arba 
atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 429
Morten Løkkegaard
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 0,5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, bet 
kuriam subjektui, kuris tyčia ar dėl 
neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 430
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 250 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 0,5 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

4. Priežiūros institucija gali paskirti baudą, 
kurios suma gali būti iki 250 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 431
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. [...] Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.
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Pakeitimas 432
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, bet 
kuriam subjektui, kuris tyčia ar dėl 
neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 433
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 500 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 1 % jos metinės pasaulinės 
apyvartos, bet kuriam subjektui, kuris tyčia 
ar dėl neatsargumo:

5. Priežiūros institucija gali paskirti baudą, 
kurios suma gali būti iki 500 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 434
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. [...] Išbraukta.
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Or. fr

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 435
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, bet 
kuriam subjektui, kuris tyčia ar dėl 
neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 436
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, kurios 
suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

6. Priežiūros institucija gali paskirti baudą, 
kurios suma gali būti iki 1 000 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam subjektui, 
kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Or. en

Pakeitimas 437
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies a a punktas (naujas)



PE500.411v01-00 200/214 AM\917991LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) naudoja darbuotojų ar galimų 
darbuotojų asmens duomenis, kad 
įtrauktų šiuos darbuotojus į „juodąjį 
sąrašą“, pašalintų juos iš pareigų ar 
užkirstų kelią tolesnei jų galimybei 
įsidarbinti;

Or. en

Pagrindimas

Neteisėtas darbuotojų ar galimų darbuotojų asmens duomenų gavimas, netinkamas 
naudojimas ir piktnaudžiavimas jais (dažnai susijęs su priklausymu profesinėms sąjungoms ir 
dalyvavimu jų veikloje, ir dėl kitų priežasčių) siekiant įtraukti tokius darbuotojus į „juodąjį 
sąrašą“, užkirsti kelią tolesnei jų galimybei įsidarbinti, ar kitos priemonės, kuriomis galima 
apriboti jų darbo galimybes ir (arba) daryti didelę įtaką būsimam jų darbui ir karjerai, yra 
šiurkštus šių darbuotojų pagrindinių teisių į privatumą ir asociacijos laisvės pažeidimas, 
todėl už tokius pažeidimus būtina taikyti didžiausias baudas.

Pakeitimas 438
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius, 
atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 439
Mitro Repo
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Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio tikslas turėtų apimti su sveikatos būkle susijusių duomenų rinkimą ir tvarkymą 
visais draudimo, t. y. sveikatos, gyvybės, nelaimingų atsitikimų, trečiosios šalies atsakomybės 
draudimo ir perdraudimo, tikslais.

Pakeitimas 440
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 441
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius. Šiame 
reglamente, laikantis 5 straipsnyje 
nustatytų principų, turi būti atsižvelgiama 
į kolektyvinius susitarimus, susijusius su 
darbdavio duomenų tvarkymo 
decentralizuotu reguliavimu pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 442
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 443
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 444
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šiame reglamente pripažįstamas 
socialinių partnerių vaidmuo. Tose šalyse, 
kur darbo rinkos dalyviams leidžiama 
reguliuoti atlyginimus ar kitas darbo 
sąlygas sudarant kolektyvinius 
susitarimus, turėtų būti itin atsižvelgta į 
kolektyviniuose susitarimuose nustatytas 
socialinių partnerių pareigas ir teises 
taikant 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Or. en

Pakeitimas 445
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali priimti 
konkrečias priemones, skirtas asmens 
duomenų tvarkymui istoriniais, 
statistiniais ar mokslinių tyrimų tikslais 
reguliuoti, kartu laikantis šio straipsnio 1 
ir 2 dalyse nustatytų taisyklių ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 446
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybė narė, priimanti konkrečias 
priemones pagal 83 straipsnio 3a dalį, 
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privalo pranešti Komisijai apie priimtas 
priemones iki 91 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos datos ir nepagrįstai nedelsdama 
pranešti Komisijai apie galimus pokyčius 
vėlesniu šių priemonių priėmimo etapu.

Or. en

Pakeitimas 447
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 
5 dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 
straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 
20 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 
dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 
5 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 
straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 
32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 
dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 
11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 
straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 
44 straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 6 
dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 
3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 
3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 
5 dalyje, 32 straipsnio 5 dalyje, 33 
straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 
35 straipsnio 11 dalyje, 37 straipsnio 2 
dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 
3 dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 81 
straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalyje ir 
83 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. fr

Pakeitimas 448
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 
dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 
3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 
3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 
straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 
34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 
dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 
straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 
81 straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį
ir 83 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 14 straipsnio 
7 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 17 
straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 
22 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 3 
dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 28 straipsnio 
5 dalyje, 30 straipsnio 3 dalyje, 31 
straipsnio 5 dalyje, 32 straipsnio 5 dalyje, 
33 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 8 
dalyje, 35 straipsnio 11 dalyje, 37 
straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 
43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 7 
dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 81 straipsnio 
3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalyje ir 83 
straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. fr

Pagrindimas

Tekstai, kuriuose apibrėžiamas teisėtas interesas, yra aiškūs, taip pat šia tema yra taikomi 
nekintantys teisės aktai. Todėl nebūtina reikalauti deleguotojo akto siekiant nustatyti sąlygas, 
kurios jau yra apibrėžtos 1 dalies f punkte. Asmens sutikimo dėl vaiko asmens duomenų 
tvarkymo klausimas aptariamas šio reglamento 8 straipsnyje.

Pakeitimas 449
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 
5 dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 
straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 
20 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 
dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 
5 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 14 straipsnio 
7 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 17 
straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 79 
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straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 
32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 
dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 
straipsnio 11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 
39 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 
dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 
6 dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalyje 
nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

straipsnio 6 dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 
82 straipsnio 3 dalyje ir 83 straipsnio 3 
dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 450
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 6 
straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje,
14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 
6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 
28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 3 
dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 straipsnio 
5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 34 
straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 dalyje, 
37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 2 
dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 
7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 81 
straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 
83 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl atšaukimo 
panaikinami suteikti tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jame 
nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio 

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 8 
straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 14 
straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 
17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 6 
dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 
3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 28 
straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 
32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 
dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 
11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 
straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 
44 straipsnio 7 dalyje, 81 straipsnio 3 
dalyje, 82 straipsnio 3 dalyje ir 83 
straipsnio 3 dalyje nurodytus įgaliojimus. 
Sprendimu dėl atšaukimo panaikinami 
suteikti tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojantiems deleguotiesiems aktams.
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jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

Or. fr

Pakeitimas 451
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 6 
straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 
14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 
6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 
28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 3 
dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 straipsnio 
5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 34 
straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 dalyje, 
37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 2 
dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 
7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 81 
straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 
83 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl atšaukimo 
panaikinami suteikti tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jame 
nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio 
jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 8 
straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 
straipsnio 5 dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 
15 straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 
dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 
4 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 26 
straipsnio 5 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 
30 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 
dalyje, 32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 
6 dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 
straipsnio 11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 
39 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 
dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 
6 dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 82 
straipsnio 3 dalyje ir 83 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl 
atšaukimo panaikinami suteikti tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojantiems deleguotiesiems aktams.

Or. fr

Pagrindimas

Tekstai, kuriuose apibrėžiamas teisėtas interesas, yra aiškūs, taip pat šia tema yra taikomi 
nekintantys teisės aktai. Todėl nebūtina reikalauti deleguotojo akto siekiant nustatyti sąlygas, 
kurios jau yra apibrėžtos 1 dalies f punkte. Asmens sutikimo dėl vaiko asmens duomenų 
tvarkymo klausimas aptariamas šio reglamento 8 straipsnyje.
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Pakeitimas 452
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 6 
straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 
14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 
6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 
28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 3 
dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 
straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 
34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 
dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 
straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 
81 straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį
ir 83 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl atšaukimo 
panaikinami suteikti tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jame 
nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio 
jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

3. Parlamentas arba Taryba bet kuriuo 
metu gali atšaukti suteiktus 6 straipsnio 5 
dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 
dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 
3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 
26 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 3 
dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 79 
straipsnio 6 dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 
82 straipsnio 3 dalyje ir 83 straipsnio 3 
dalyje nurodytus įgaliojimus. Sprendimu
dėl atšaukimo panaikinami suteikti tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai. Jis 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojantiems 
deleguotiesiems aktams.

Or. en

Pakeitimas 453
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 8 
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straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 31 
straipsnio 5 dalį, 32 straipsnio 5 dalį, 33 
straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 8 dalį, 35 
straipsnio 11 dalį, 37 straipsnio 2 dalį, 39 
straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 3 dalį, 44 
straipsnio 7 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. fr

Pakeitimas 454
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 8 
straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 12 
straipsnio 5 dalį, 14 straipsnio 7 dalį, 15 
straipsnio 3 dalį, 17 straipsnio 9 dalį, 20 
straipsnio 6 dalį, 22 straipsnio 4 dalį, 23 
straipsnio 3 dalį, 26 straipsnio 5 dalį, 28 
straipsnio 5 dalį, 30 straipsnio 3 dalį, 31 
straipsnio 5 dalį, 32 straipsnio 5 dalį, 33 
straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 8 dalį, 35 
straipsnio 11 dalį, 37 straipsnio 2 dalį, 39 
straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 3 dalį, 44 
straipsnio 7 dalį, 79 straipsnio 6 dalį, 81 
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straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

straipsnio 3 dalį, 82 straipsnio 3 dalį ir 83 
straipsnio 3 dalį įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimo arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. fr

Pagrindimas

Tekstai, kuriuose apibrėžiamas teisėtas interesas, yra aiškūs, taip pat šia tema yra taikomi 
nekintantys teisės aktai. Todėl nebūtina reikalauti deleguotojo akto siekiant nustatyti sąlygas, 
kurios jau yra apibrėžtos 1 dalies f punkte. Asmens sutikimo dėl vaiko asmens duomenų 
tvarkymo klausimas aptariamas šio reglamento 8 straipsnyje.

Pakeitimas 455
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 12 
straipsnio 5 dalį, 14 straipsnio 7 dalį, 15 
straipsnio 3 dalį, 17 straipsnio 9 dalį, 20 
straipsnio 6 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 37 straipsnio 2 dalį, 39 
straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 3 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
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Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. en

Pakeitimas 456
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Priimdama šiame straipsnyje 
nurodytus aktus Komisija skatina 
technologinį neutralumą.

Or. fr

Pakeitimas 457
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiame reglamente neturi būti 
nustatytos papildomos pareigos dėl 
pranešimo apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimus priežiūros 
institucijai ir pranešimo apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimus duomenų 
subjektams procedūrų fiziniams ar 
juridiniams asmenims, kurie pagal 
Direktyvą 2002/58/EB, iš dalies pakeistą 
Direktyva 2009/136/EB, turi pareigas 
pranešti apie asmens duomenų saugumo 
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pažeidimus, susijusius su asmens 
duomenų tvarkymu teikiant viešųjų 
elektroninių ryšių paslaugas. Toks fizinis 
ar juridinis asmuo praneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimus, kurie 
daro neigiamą poveikį visiems asmens 
duomenims, kurių valdytojas jis yra, pagal 
pranešimo apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimus procedūrą, nustatytą 
Direktyvoje 2002/58/EB, kuri iš dalies 
pakeista Direktyva 2009/136/EB. 

Or. en

Pagrindimas

Šioje naujoje dalyje nustatyta, kad elektroninių ryšių paslaugų teikėjams taikoma bendroji 
pranešimo apie bet kokius pažeidimus, susijusius su tvarkomais duomenimis, procedūra, o ne 
įvairios procedūros, kurios taikomos atsižvelgiant į siūlomas paslaugas ar turimus duomenis. 
Tuo užtikrinamos vienodos sąlygos visiems pramonės srities dalyviams.

Pakeitimas 458
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2 
išbraukiama.

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2
dalis, 2 straipsnio c punktas ir 9 straipsnis 
išbraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas labai svarbus siekiant suderinti Direktyvą 2002/58/EB su šiuo reglamentu. Be 
to, juo išvengiama dvigubo reglamentavimo, kuris gali itin pakenkti sektorių, kuriems taikoma 
Direktyva 2002/58/EB, konkurencingumui. Bendraisiais šio reglamento reikalavimais, 
įskaitant reikalavimus dėl poveikio privatumui vertinimo, bus užtikrinta, kad vietai būtų 
skiriama pakankamai dėmesio, neatsižvelgiant į duomenų šaltinį ar duomenų valdytojo 
pramonės sritį.
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Pakeitimas 459
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos priimtus deleguotuosius ir
įgyvendinimo aktus turėtų vertinti 
Parlamentas ir Taryba kas dvejus metus.

Or. en


