
PA\913597LT.doc PE496.497v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2012/0011(COD)

25.9.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateiktas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
(COM(2012) 0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Nuomonės referentė: Lara Comi



PE496.497v01-00 2/53 PA\913597LT.doc

LT

PA_Legam



PA\913597LT.doc 3/53 PE496.497v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių laisvių; reikia užtikrinti piliečių pasitikėjimą, kad 
jie iš interneto aplinkos galėtų gauti daugiau naudos. Kadangi pagal dabartines Direktyvos 
95/46/EB nuostatas negalima visapusiškai patenkinti bendrosios skaitmeninės rinkos poreikių, 
reikia atnaujinti šį požiūrį ir pritaikyti naujoms technologinėms priemonėms ir iš jų 
gaunamiems duomenų srautams.

Dėl esamų verslo modelių, technologijų ir paslaugų – įskaitant elektroninei prekybai ir vidaus 
rinkai labai svarbius modelius, technologijas ir paslaugas – įvairovės kilo įvairių su duomenų 
apsauga susijusių klausimų. Neretai įmonės ir vyriausybės naudojasi šiomis technologijomis 
taip, kad fiziniai asmenys net nežino apie jų galimą poveikį.

2012 m. sausio 25 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymus dėl naujo reglamento1 ir 
direktyvos2 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo. Siūlomu reglamentu siekiama papildyti E. privatumo direktyvos 
(2002/58/EB) nuostatas ir užtikrinti, kad šioje srityje teisinis tikrumas ir nuoseklumas būtų 
svarbiausi veiksmingo darbo visoje ES aspektai.

Siūlomu reglamentu siekiama suderinti teisių apsaugą, užtikrinti laisvą informacijos judėjimą, 
sumažinti biurokratiją ir patobulinti vykdymo užtikrinimą. Užtikrinus didesnį skaidrumą 
padidės pasitikėjimas, o patvirtinus naujas nuostatas Europos Sąjunga taps patrauklesne vieta 
verslui plėtoti. Siūlomu reglamentu taip pat siekiama:

 atnaujinti ES asmens duomenų apsaugos teisinę sistemą, visų pirma siekiant įveikti dėl 
globalizacijos ir naujų technologijų naudojimo kylančius sunkumus;

 griežčiau užtikrinti fizinių asmenų teises ir kartu supaprastinti administracines 
procedūras siekiant užtikrinti nevaržomą asmens duomenų judėjimą Europos 
Sąjungoje;

 didinti ES asmens duomenų apsaugos taisyklių aiškumą ir nuoseklumą ir užtikrinti 
nuoseklų ir veiksmingą šios pagrindinės teisės įgyvendinimą ir taikymą visose 
Sąjungos veiklos srityse.

Vidaus rinkos aspektas

Šiuo pasiūlymu suteikiama daug galimybių stiprinti vidaus rinką ir visoms Europos Sąjungoje 
veikiančioms įmonėms sudaryti vienodas veiklos sąlygas. Pagrindiniai aspektai yra šie:

 teisės akto rūšies pakeitimas (direktyva keičiama reglamentu);
 tarpvalstybiniais atvejais kompetentinga priežiūros institucija veikia pagal vieno 

langelio principą;

                                               
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), COM(2012) 0011 final; toliau – bendrasis reglamentas.
2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens 
duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, COM(2012) 0010 final.
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 pradedama taikyti rinkos principą (pagal kurį ES duomenų apsaugos standartai taip pat 
taikomi už Europos Sąjungos ribų įsteigtoms įmonėms, jeigu jos vykdo veiklą ES);

 pradedama taikyti atskaitomybės principą (kuriuo pakeičiamas duomenų valdytojų 
arba tvarkytojų įpareigojimas pateikti nacionalinei reguliavimo institucijai bendrą 
pranešimą apie atliekamą duomenų tvarkymą);

 sugriežtinamos esamos priemonės ir pradedamos taikyti naujos, skirtos nuosekliam 
įgyvendinimui ir vykdymui visose valstybėse narėse užtikrinti.

Vartotojų teisių stiprinimas

Atsižvelgiant į vartotojų teisių stiprinimą atrodo, kad skatinant didinti skaidrumą pasiekta 
konkuruojančių interesų, pvz., vartotojų sąmoningumo, savarankiškumo, apsaugos ir vidaus 
rinkos, pusiausvyra.

Itin patobulinta sutikimo sąvokos kaip vieno iš veiksnių, kuriais įteisinamas asmens duomenų 
tvarkymas, apibrėžtis, taip pat sustiprintos duomenų subjekto teisės, kurios yra veiksminga 
vartotojų apsaugos priemonė, ir sugriežtinos duomenų perdavimo už Europos Sąjungos ribų 
teisėtumo sąlygos. Nepaisant to, dar yra nemažai šio pasiūlymo sričių, kurias reikia toliau 
tobulinti ir išaiškinti. Tai visų pirma pasakytina apie praktinius kai kurių teisių įgyvendinimo 
aspektus. Privalu panaikinti šiuos neaiškumus; visų pirma reikia skirti dėmesio šiems 
aspektams:

 17 straipsnyje paaiškinti, kokius trečiosios šalies duomenų valdytojo turimus 
duomenis taip pat privalu ištrinti, jeigu duomenų valdytojas pranešė, kad duomenų 
subjektas pasinaudojo teise reikalauti ištrinti duomenis;

 reikia nustatyti specialią nepilnamečių iki 14 metų apsaugą, nes jie dar yra vaikai;

 reikia išnagrinėti pasiūlytą asmens duomenų sąvoką;
 reikia išnagrinėti, kokį vaidmenį anonimizavimas ir pseudonimizavimas gali atlikti 

siekiant apsaugoti duomenų subjektą;
 šį pasiūlymą reikėtų patobulinti apibrėžiant tikslaus duomenų valdytojo ir duomenų 

tvarkytojo įsipareigojimų ir atsakomybės atskyrimo ir nustatymo aspektus;
 reikia išsamiai apsvarstyti profiliavimo procedūras ir profiliavimo skirtinguose 

ekonomikos sektoriuose skirtumus ar teisinius ryšius, taip pat įvertinti pernelyg griežto 
šios srities reguliavimo padarinius.

Atsižvelgdama į tai, nuomonės referentė itin daug dėmesio norėtų skirti:
 sąvokų apibrėžtims;

 duomenų subjekto teisėms;
 duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų įsipareigojimams, susijusiems su vartotojų 

teisėmis;
 nuoseklumui.
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Nuomonės referentė taip pat norėtų įsigilinti į technologinį neutralumą ir panagrinėti šiuos 
klausimus:

 tikslų apribojimo principas;

 deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų naudojimas tvirtinant pasiūlytą priemonių rinkinį ir
 praktinis nuostatų įgyvendinimas.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) asmenų apsauga turėtų būti neutrali 
technologijų atžvilgiu ir nepriklausyti nuo 
taikomų metodų; priešingu atveju iškiltų 
rimta teisės aktų apėjimo grėsmė. Asmenų 
apsauga turėtų būti taikoma asmens 
duomenis tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams;

(13) asmenų apsauga turėtų būti neutrali 
technologijų atžvilgiu ir nepriklausyti nuo 
taikomų metodų; priešingu atveju iškiltų 
rimta teisės aktų apėjimo grėsmė. Asmenų 
apsauga turėtų būti taikoma asmens 
duomenis tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šie specialūs kriterijai nenurodyti, ši konstatuojamoji dalis gali būti klaidinanti.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) technologinis neutralumas taip pat 
turėtų reikšti tai, kad panašūs veiksmai, 
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neatsižvelgiant į tai, ar jie vyksta internete 
ar neprisijungus prie interneto, 
panašiomis sąlygomis galintys turėti 
panašių padarinių, turėtų būti teisiniu 
požiūriu lygiaverčiai, nebent dėl 
skirtingos duomenų tvarkymo tokiomis 
sąlygomis eigos nėra esminių jų skirtumų;

Or. en

Pagrindimas

Buvo būtina įtraukti konstatuojamąją dalį, kuria geriau įvertinami veiksmų internete ir 
neprisijungus prie interneto skirtumai. Nenurodžius šių skirtumų kai kurie ekonominės veiklos 
vykdytojai gali suprasti, kad šis reglamentas skirtas būtent su internetu ir visų pirma su 
socialiniais tinklais susijusiems klausimams spręsti.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo. 
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo. 
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti tiesiogiai nustatyta, 
įskaitant, jeigu įmanoma, sutvarkytų 
duomenų ir duomenų, kuriais 
atskleidžiama tapatybė, atskyrimą. 
Pastaruoju atveju naudingi ir 
pseudonimizuoti duomenys, jeigu pagal 
technologijų lygį naudojamas pseudonimo 
ir tapatybės susiejimo raktas yra saugus;

Or. en
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Pagrindimas

Reikia paaiškinti sąvokos „asmens duomenys“ apibrėžtį, kad ji būtų naudinga ir vartotojams, 
ir vykdant verslo veiklą. Šioje srityje naudinga pradėti naudoti pseudoniminių ir anoniminių 
duomenų sąvokas.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) nemažai asmens duomenų gali būti 
tvarkoma sukčiavimo atvejų nustatymo ir 
sukčiavimo prevencijos tikslais. Vertinant 
duomenų kiekio mažinimo principą ir 
duomenų tvarkymo teisėtumą reikėtų 
atsižvelgti į tokių ieškinių nagrinėjimą, 
kuris reglamentuojamas valstybių narių 
ar Sąjungos teisės aktais;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu norima pabrėžti principą, kuris neprieštarauja dabartiniam reglamentui, 
tačiau kuris taip pat nėra aiškiai išdėstytas.

Pakeitimas 5
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. 

(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. 
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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;

Sutikimas gali būti laikomas besąlygišku 
tik tada, kai duomenų subjektas veikia 
taip, kad tam tikrus asmens duomenis 
tvarkyti būtina, pavyzdžiui, prašo tiekti 
tam tikras prekes ar teikti tam tikras 
paslaugas, ir tokiu atveju sutikimas 
duodamas tik dėl būtiniausių duomenų 
tvarkymo. 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

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad kai kurios kasdienio gyvenimo situacijos – tiek internete, tiek 
neprisijungus prie interneto – būtų sklandesnės, buvo būtina įtraukti kelias konkrečias 
formuluotes, susijusias su tais atvejais, kai prielaidą apie sutikimą galima daryti iš 
susiklosčiusių aplinkybių. Pavyzdžiui, prašant gydytojo nustatyti diagnozę galima numanyti, 
kai kurie asmens duomenys tvarkomi ir nesiimant aiškių šios konstatuojamosios dalies
pradžioje apibrėžtų veiksmų. Šiame pavyzdyje gydytojas gali tartis su specialistu ir neprašęs 
leisti tvarkyti asmens duomenis, jeigu tai būtina norint nustatyti diagnozę.

Pakeitimas 6
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 
svarbu, ar asmens duomenys faktiškai buvo 
tvarkomi toje vietoje; asmens duomenų 
tvarkymo techninių priemonių ir 
technologijų buvimas ir naudojimas arba 
duomenų tvarkymo operacijos savaime 

(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 
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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 operacijos savaime nepagrindžia 
pagrindinės buveinės egzistavimo ir todėl 
nėra esminis pagrindinės buveinės 
nustatymo kriterijus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užbaigiamas 4 straipsnio 13 dalies pakeitimas.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) atstovas kartu su duomenų 
valdytoju yra atsakingas už bet kokį šio 
reglamento nuostatų neatitinkantį elgesį;

Or. en

Pagrindimas

Atstovo atsakomybė nepakankamai aiškiai apibrėžta; šia nauja konstatuojamąja dalimi 
pabrėžiama atstovo atsakomybė.

Pakeitimas 8
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. 
Nepaisant to ir atsižvelgiant į didesnį 
vidutinį jaunosios kartos priklausomybės 
nuo technologijų lygį, reikėtų atskirti JT 
Vaiko teisių konvencijoje nustatytą 
apibrėžtį ir nepilnamečių kriterijų;
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 4 straipsnio 18 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti disbalanso valdžios institucijų atvejais sąvoką, nes kyla pavojus daugumai 
šio reglamento taikymo sričiai priskiriamų valdžios institucijų. Pavyzdžiui, muitinė, norėdama 
patikrinti iš už Sąjungos ribų esančių valstybių įvežamas prekes, gali tai daryti ir be siuntėjo 
ir gavėjo sutikimo, nors tai laikoma dideliu disbalansu ir sutikimas gali būti neduotas. Žodžiu 
„nauja“ nurodoma, kad disbalansas būtų įprasto teisės aktų taikymo atgaline data atveju.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) informacija apie duomenų subjekto (49) informacija apie duomenų subjekto 
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asmens duomenų tvarkymą turėtų būti 
suteikta duomenis renkant arba – kai 
duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto – per pagrįstą laikotarpį, 
priklausomai nuo konkretaus atvejo 
aplinkybių. Kai duomenis galima teisėtai 
atskleisti kitam duomenų gavėjui, duomenų 
subjektas apie tai turėtų būti 
informuojamas pirmo duomenų 
atskleidimo jų gavėjui metu;

asmens duomenų tvarkymą turėtų būti 
suteikta duomenis renkant arba – kai 
duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto – per pagrįstą laikotarpį, 
atsižvelgiant į konkretaus atvejo 
aplinkybes. Kai duomenis galima teisėtai 
atskleisti kitam duomenų gavėjui, duomenų 
subjektas apie tai turėtų būti 
informuojamas pirmo duomenų 
atskleidimo jų gavėjui metu. Nepaisant to, 
kol duomenų subjektas visapusiškai 
nesusipažinęs su šioje konstatuojamojoje 
dalyje nurodyta informacija, tvarkyti 
duomenų neleidžiama, leidžiama tik juos 
saugoti;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 14 straipsnio 4 dalies b punkto pakeitimu.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę reikalauti šiuos asmens duomenis 
ištrinti, kai tokių duomenų saugojimas 
neatitinka šio reglamento reikalavimų. 
Pirmiausia, duomenų subjektai turėtų turėti 
teisę reikalauti, kad jų duomenys būtų 
ištrinti ir toliau nebetvarkomi, kai duomenų 
nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo 
renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų 
subjektai atšaukė savo sutikimą dėl 
duomenų tvarkymo ar nesutinka, kad jų 
asmens duomenys būtų tvarkomi, arba kai 
jų asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 



PE496.497v01-00 12/53 PA\913597LT.doc

LT

tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 17 straipsnio antraštės pakeitimu.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant sustiprinti teisę būti 
užmirštam internetinėje aplinkoje, teisė
reikalauti ištrinti duomenis turėtų būti 
išplėsta taip, kad duomenų valdytojas, 
kuris asmens duomenis paskelbė viešai, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų tretiesiems 
asmenims. Kai asmens duomenis paskelbė 
tretieji asmenys, duomenų valdytojas turėtų 
būti laikomas atsakingu už jų paskelbimą, 
jei jis davė tokį leidimą;

(54) siekiant sustiprinti teisę reikalauti 
ištrinti duomenis internetinėje aplinkoje, ši 
teisė turėtų būti išplėsta taip, kad duomenų 
valdytojas, kuris perdavė asmens duomenis 
arba juos paskelbė viešai negavęs 
duomenų subjekto nurodymo tai padaryti, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų tretiesiems 
asmenims. Kai asmens duomenis paskelbė 
tretieji asmenys, duomenų valdytojas turėtų 
būti laikomas atsakingu už jų paskelbimą, 
jei jis davė tokį leidimą;

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 17 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55a) iš dalies nukrypstant nuo 
ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje 
nustatyto principo, reikia atsižvelgti į 
atvejus, kai dėl surinktų asmens duomenų 
svarbos tik duomenų valdytojui jie yra jo 
nuosavybė. Tokiais atvejais, jei tvarkomi 
duomenys duomenų subjektui neturi 
prasmės, duomenų valdytojui neturėtų 
būti taikomi su duomenų perkeliamumu 
susiję įpareigojimai;

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo paskirtis – paaiškinti pakeitimą, kuriuo įterpiama nauja 18 straipsnio 3a dalis. 
Jis susijęs su, pavyzdžiui, per didelę organizuotą platinimo kampaniją surinktais duomenų 
subjekto pirkimo istorijos duomenimis ar su finansų įstaigos atliktu duomenų subjekto 
kreditingumo vertinimu. Tokiais atvejais tvarkomų duomenų perdavimas turėtų įtakos 
konkurencijai, nes nauji veikėjai taptų pranašesni už esamus.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
55 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55b) kai kurie duomenų valdytojo ar 
tvarkytojo sutvarkyti asmens duomenys 
duoda rezultatų, kuriuos naudoja tik pats 
duomenų valdytojas ir kurių formatas net 
duomenų subjektui neturi prasmės. Tokiu 
atveju neturėtų būti taikoma teisė į 
duomenų perkeliamumą, tačiau kitos 
teisės, visų pirma teisė nesutikti, teisė 
susipažinti su duomenimis ir teisė 
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reikalauti ištaisyti duomenis, vis tiek 
laikomos galiojančiomis;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti ankstesniame pakeitime pradėtą vartoti sąvoką 
„prasmingumas“.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai. Tačiau tokia priemonė 
turėtų būti leidžiama, kai ji aiškiai 
numatyta įstatyme, įgyvendinta sudarant 
arba vykdant sutartį arba kai buvo gautas
duomenų subjekto sutikimas. Bet kuriuo 
atveju tokiam duomenų tvarkymui turėtų 
būti taikomos tinkamos apsaugos 
priemonės, pavyzdžiui, duomenų subjekto 
informavimas arba teisė reikalauti žmogaus 
įsikišimo, o tokia priemonė neturėtų būti 
taikoma vaikui;

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai. Tačiau tokia priemonė 
turėtų būti uždrausta tik tada, kai tai
aiškiai nurodyta įstatyme, kai ji 
neįgyvendinta sudarant arba vykdant 
sutartį arba kai duomenų subjektas atšaukė 
duotą sutikimą. Bet kuriuo atveju tokiam 
duomenų tvarkymui turėtų būti taikomos 
tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, 
duomenų subjekto informavimas arba teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo, o tokia 
priemonė neturėtų būti taikoma vaikui. Jei 
šis profiliavimas nebūtinas sutarčiai 
sudaryti ar vykdyti, duomenų subjektas 
visada turėtų turėti galimybę jo atsisakyti;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu stengiamasi paaiškinti 20 straipsnio pakeitimus, kuriais keičiamas požiūris į 
profiliavimą: profiliavimas leidžiamas, nebent patvirtinama, kad tam tikri atvejai neatitinka iš 
anksto numatytų sąlygų. Suteikiant galimybę atsisakyti profiliavimo sistema užbaigiama 
vartotojo apsaugos požiūriu.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) pritaikytoji duomenų apsauga yra 
labai veiksminga priemonė, nes ja 
naudodamasis duomenų subjektas gali 
visapusiškai kontroliuoti savo duomenų 
apsaugą, informaciją, kuria jis dalijasi, ir 
subjektus, su kuriais jis dalijasi šia 
informacija. Svarstant šį principą, taip pat 
standartizuotąją duomenų apsaugą, ir 
vertinant duomenų tvarkymo teisėtumą 
aplinkybės turėtų būti labai svarbios;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas 23 straipsnio 2 dalies pakeitimas. Jis susijęs su tais atvejais, kai 
duomenų subjektas gali pasirinkti duomenų tvarkymo sistemą; tokiu atveju reikėtų turėti 
omenyje daug įvairių padarinių. Pavyzdžiui, duomenų subjektas, užsiregistruodamas 
socialiniame tinkle, turėtų sutikti, kad tam tikra informacija apie jį būtų viešai prieinama 
kitiems naudotojams, kad jie galėtų su juo susisiekti, o jei duomenų subjektas prašo suteikti 
paskolą, toks pat duomenų viešumo lygis jam neturėtų būti priimtinas.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) kai Sąjungoje gyvenančių duomenų 
subjektų asmens duomenis tvarko 
Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
kontrolierius, kurio duomenų tvarkymo 
veikla susijusi su prekių ir paslaugų 
siūlymu tokiems duomenų subjektams arba 
jų elgesio stebėjimu, duomenų valdytojas 
turėtų paskirti atstovą, nebent duomenų 
valdytojas yra įsikūręs trečiojoje šalyje, 
kuri užtikrina tinkamą apsaugos lygį, arba 
duomenų valdytojas yra mažoji ar vidutinė 
įmonė, valdžios institucija ar įstaiga, arba 
duomenų valdytojas prekes ir paslaugas 
tokiems duomenų subjektams siūlo tik 
retkarčiais. Atstovas turėtų veikti duomenų 
valdytojo vardu, o į jį galėtų kreiptis 

(63) kai Sąjungoje gyvenančių duomenų 
subjektų asmens duomenis tvarko 
Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
kontrolierius, kurio duomenų tvarkymo 
veikla susijusi su prekių ir paslaugų 
siūlymu tokiems duomenų subjektams arba 
jų elgesio stebėjimu, duomenų valdytojas 
turėtų paskirti atstovą, nebent duomenų 
valdytojas yra įsikūręs trečiojoje šalyje, 
kuri užtikrina tinkamą apsaugos lygį, arba 
duomenų valdytojas yra valdžios institucija 
ar įstaiga, arba duomenų valdytojas prekes 
ir paslaugas tokiems duomenų subjektams 
siūlo tik retkarčiais. Atstovas turėtų veikti 
duomenų valdytojo vardu, o į jį galėtų 
kreiptis priežiūros institucijos;



PE496.497v01-00 16/53 PA\913597LT.doc

LT

priežiūros institucijos;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojo dydis neturi įtakos duomenų subjekto apsaugai.

Pakeitimas 18
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 

(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 tokių
ekonominių nuostolių arba socialinės 
žalos atlyginimas turėtų būti pirmasis ir 
svarbiausias prioritetas. Po to duomenų 
valdytojas apie pažeidimą turėtų 
nepagrįstai nedelsdamas pranešti priežiūros 
institucijai. 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, pakenkta 
reputacijai ar patirta piniginių nuostolių.
Pranešime priežiūros institucijai 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 
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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;

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

Šio pakeitimo paskirtis – paaiškinti veiksmus, kurių pageidautina imtis duomenų saugumo 
pažeidimo atveju, taip pat šio pasiūlymo dėl reglamento 31 ir 32 straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) Nustatant išsamias taisykles dėl 
formos ir tvarkos, taikomos pranešimui 
apie pažeidimus, susijusius su asmens 
duomenimis, turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į pažeidimo aplinkybes, 
įskaitant tai, ar asmens duomenys buvo 
apsaugoti tinkamomis techninėmis 
priemonėmis, veiksmingai ribojančiais su 
tapatybe susijusio sukčiavimo arba kitokio 
neteisėto naudojimo galimybę. Be to, 
nustatant tokias taisykles ir tvarką reikėtų 
atsižvelgti į teisėtus teisėsaugos institucijų 
interesus tais atvejais, kai ankstyvas 
informacijos apie incidentą paskelbimas 
galėtų bereikalingai sutrukdyti pažeidimo 
aplinkybių tyrimą;

(69) vertinant pranešimo apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą išsamumo 
lygį turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į 
pažeidimo aplinkybes, įskaitant tai, ar 
asmens duomenys buvo apsaugoti 
tinkamomis techninėmis priemonėmis, 
veiksmingai ribojančiomis tapatybės 
klastojimo arba kitokio neteisėto 
naudojimo galimybę. Be to, nustatant 
tokias taisykles ir tvarką reikėtų atsižvelgti 
į teisėtus teisėsaugos institucijų interesus 
tais atvejais, kai ankstyvas informacijos 
apie incidentą paskelbimas galėtų 
bereikalingai sutrukdyti pažeidimo 
aplinkybių tyrimą;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 32 straipsnio 5 dalies išbraukimu.
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 35 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimu.

Pakeitimas 21
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 veiklą visoje Sąjungoje ir 
priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų 
užtikrintas teisinis tikrumas ir tokiems 
duomenų valdytojams ir duomenų 
tvarkytojams sumažėtų administracinė 
našta;

Or. en
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Pagrindimas

Nuostata, susijusi su vieno langelio principo taikymu, savaime nepadeda didinti nuoseklumo. 
Siekiant šio tikslo pateikti keli atitinkamų straipsnių pakeitimai, kad atsakomybė užtikrinti 
nuoseklumą tektų Europos duomenų apsaugos valdybai.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
105 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(105) kad šis reglamentas būtų nuosekliai 
taikomas visoje Sąjungoje, reikėtų sukurti 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, 
pagal kurį priežiūros institucijos 
bendradarbiautų tarpusavyje ir su 
Komisija. Šis mechanizmas pirmiausia 
taikomas, kai priežiūros institucija ketina 
imtis tam tikros priemonės dėl duomenų 
tvarkymo operacijų, kurios yra susijusios 
su prekių ir paslaugų siūlymu duomenų 
subjektams keliose valstybėse narėse arba 
su tokių duomenų subjektų stebėjimu, arba 
kurios gali iš esmės paveikti laisvą asmens 
duomenų judėjimą. Be to, jis turėtų būti 
taikomas, kai kuri nors priežiūros 
institucija arba Komisija prašo tam tikrą 
klausimą nagrinėti pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Šis mechanizmas 
neturėtų prieštarauti priemonėms, kurių 
Komisija gali imtis vykdydama savo 
įgaliojimus pagal Sutartis;

(105) kad šis reglamentas būtų nuosekliai 
taikomas visoje Sąjungoje, reikėtų sukurti 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, 
pagal kurį priežiūros institucijos 
bendradarbiautų tarpusavyje ir su 
Komisija. Šis mechanizmas pirmiausia 
taikomas, kai priežiūros institucija ketina 
imtis tam tikros priemonės dėl duomenų 
tvarkymo operacijų, kurios yra susijusios 
su prekių ir paslaugų siūlymu duomenų 
subjektams keliose valstybėse narėse arba 
su tokių duomenų subjektų stebėjimu, arba 
kurios gali iš esmės paveikti laisvą asmens 
duomenų judėjimą. Be to, jis turėtų būti 
taikomas, kai kuri nors priežiūros 
institucija arba Komisija prašo tam tikrą 
klausimą nagrinėti pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Be to, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę į nuoseklumo 
užtikrinimą, jeigu mano, kad duomenų 
apsaugos institucijos ar valstybės narės 
taikoma priemonė neatitinka šio 
kriterijaus. Šis mechanizmas neturėtų 
prieštarauti priemonėms, kurių Komisija 
gali imtis vykdydama savo įgaliojimus 
pagal Sutartis;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su naujo 63a straipsnio įtraukimu.
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Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(111) kiekvienas duomenų subjektas turėtų 
turėti teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje ir 
turėti teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių, jeigu mano, kad jo teisės pagal 
šį reglamentą pažeistos arba jeigu 
priežiūros institucija nesiima veiksmų dėl 
skundo arba nesiima veiksmų, kai tai 
būtina duomenų subjekto teisėms 
apsaugoti;

(111) kiekvienas duomenų subjektas turėtų 
turėti teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje ir 
turėti teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių, jeigu mano, kad jo teisės pagal 
šį reglamentą pažeistos arba jeigu 
priežiūros institucija nesiima veiksmų dėl 
skundo arba nesiima veiksmų, kai tai 
būtina duomenų subjekto teisėms 
apsaugoti. Jei duomenų subjektas mano, 
kad neužtikrinamas nuoseklumas, jis gali 
pateikti skundą Europos duomenų 
apsaugos valdybai;

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
112 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(112) bet kokia įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
duomenų apsauga, ir kuri įsteigta pagal 
valstybės narės teisę, turėtų turėti teisę 
pateikti skundą priežiūros institucijai arba 
pasinaudoti teisminėmis teisių gynimo 
priemonėmis duomenų subjektų vardu, 
jeigu jų yra tinkamai įgaliota, arba pati 
pateikti skundą duomenų subjektui skundo 
nepateikus, jeigu mano, kad buvo pažeistas 
asmens duomenų saugumas;

(112) bet kokia įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti piliečių
teises ir interesus, turėtų turėti teisę pateikti 
skundą priežiūros institucijai arba 
pasinaudoti teisminėmis teisių gynimo 
priemonėmis duomenų subjektų vardu, 
jeigu jų yra tinkamai įgaliota, arba pati 
pateikti skundą duomenų subjektui skundo 
nepateikus, jeigu mano, kad buvo pažeistas 
asmens duomenų saugumas;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 73 straipsnio 2 dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
113 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(113) kiekvienas fizinis arba juridinis 
asmuo turėtų turėti teisę imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių prieš jų atžvilgiu 
priimtus priežiūros institucijos sprendimus. 
Ieškinys priežiūros institucijai turėtų būti 
pareiškiamas valstybės narės, kurioje 
priežiūros institucija įsisteigusi, teismuose;

(113) kiekvienas fizinis arba juridinis 
asmuo turėtų turėti teisę imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių prieš jų atžvilgiu 
priimtus priežiūros institucijos sprendimus. 
Ieškinys priežiūros institucijai turėtų būti 
pareiškiamas valstybės narės, kurioje 
priežiūros institucija įsisteigusi, teismuose
arba Europos duomenų apsaugos 
valdybai dėl nenuoseklaus šio reglamento 
taikymo kitose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
114 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(114) siekiant sustiprinti duomenų subjekto 
teisminę apsaugą tais atvejais, kai 
kompetentinga priežiūros institucija 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje nei 
duomenų subjektas gyvena, duomenų 
subjektas gali prašyti bet kurios įstaigos, 
organizacijos ar asociacijos, siekiančios 
apginti duomenų subjektų teises ir 
interesus, susijusius su jų duomenų 
apsauga, ieškinį tai priežiūros institucijai 
jo vardu pareikšti kompetentingame kitos 
valstybės narės teisme;

(114) siekiant sustiprinti duomenų subjekto 
teisminę apsaugą tais atvejais, kai 
kompetentinga priežiūros institucija 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje nei 
duomenų subjektas gyvena, duomenų 
subjektas gali prašyti bet kurios įstaigos, 
organizacijos ar asociacijos, siekiančios 
apginti piliečių teises ir interesus, ieškinį 
tai priežiūros institucijai jo vardu pareikšti 
kompetentingame kitos valstybės narės 
teisme;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas 73 straipsnio 2 dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
120 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(120) siekiant sustiprinti administracinių 
sankcijų už šio reglamento pažeidimus 
poveikį ir jas suvienodinti, kiekvienai 
priežiūros institucijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus. Šiame 
reglamente turėtų būti nurodyti tie 
pažeidimai ir nustatyti didžiausi už juos 
skiriamų administracinių baudų dydžiai; 
baudos kiekvienu konkrečiu atveju turėtų 
būti proporcingos atvejo aplinkybėms ir 
skiriamos atsižvelgiant visų pirma į 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę. 
Nuoseklumo užtikrinimo mechanizmas taip 
pat gali būti naudojamas siekiant pašalinti 
administracinių sankcijų taikymo 
skirtumus;

(120) siekiant sustiprinti administracinių 
sankcijų už šio reglamento pažeidimus 
poveikį ir jas suvienodinti, kiekvienai 
priežiūros institucijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus. Šiame 
reglamente turėtų būti nurodyti tie 
pažeidimai ir nustatyti didžiausi už juos 
skiriamų administracinių baudų dydžiai; 
baudos kiekvienu konkrečiu atveju turėtų 
būti proporcingos atvejo aplinkybėms ir 
skiriamos atsižvelgiant visų pirma į 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę. 
Siekiant stiprinti vidaus rinką, 
administracinės sankcijos visose 
valstybėse narėse turėtų būti skiriamos 
nuosekliai. Nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmas taip pat gali būti naudojamas 
siekiant pašalinti administracinių sankcijų 
taikymo skirtumus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš anksto nustatomas 78 ir 79 straipsniuose numatytų administracinių sankcijų 
nuoseklumo reikalavimas.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
122 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(122) su sveikata susijusių asmens 
duomenų, kaip specialios kategorijos 
duomenų, kuriai taikytina aukšto lygio 
apsauga, tvarkymą dažnai galima pateisinti 
įvairiais teisėtais asmenims ir visuomenei 
apskritai naudingais pagrindais, ypač kai 
reikia užtikrinti sveikatos priežiūros 

(122) su sveikata susijusių asmens 
duomenų, kaip specialios kategorijos 
duomenų, kuriai taikytina aukšto lygio 
apsauga, tvarkymą dažnai galima pateisinti 
įvairiais teisėtais asmenims ir visuomenei 
apskritai naudingais pagrindais, ypač kai 
reikia užtikrinti sveikatos priežiūros 
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užsienyje tęstinumą. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti nustatytos asmens 
sveikatos duomenų tvarkymo sąlygos, 
jeigu bus taikomos specialios ir tinkamos 
apsaugos priemonės fizinių asmenų 
pagrindinėms teisėms ir asmens 
duomenims apsaugoti. Tai apima fizinių 
asmenų teisę susipažinti su jų asmens 
sveikatos duomenimis, pavyzdžiui, su 
medicinos kortelės duomenimis, kuriuose 
pateikta tokia informacija kaip diagnozė, 
tyrimų rezultatai, gydančių gydytojų 
išvados ir paskirtas gydymas ar 
intervencijos;

užsienyje tęstinumą. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti nustatytos asmens 
sveikatos duomenų tvarkymo sąlygos, 
jeigu bus taikomos specialios ir tinkamos 
apsaugos priemonės fizinių asmenų 
pagrindinėms teisėms ir asmens 
duomenims apsaugoti. Tai apima fizinių 
asmenų teisę tiesiogiai ar iš anksto 
įgaliotų asmenų padedamiems susipažinti 
su asmens sveikatos duomenimis, 
pavyzdžiui, su medicinos kortelės 
duomenimis, kuriuose pateikta tokia 
informacija kaip diagnozė, tyrimų 
rezultatai, gydančių gydytojų išvados ir 
paskirtas gydymas ar intervencijos;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant sudaryti sąlygas paciento giminaičiams susipažinti su 
informacija, apskritai kai pacientas dėl ligos sunkumo negali priimti sprendimų ar naudotis 
tokia informacija.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
122 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(122a) jei įmanoma, su sveikata susijusius 
asmens duomenis tvarkantis specialistas 
turėtų gauti anonimizuotus ar 
pseudonimizuotus duomenis, o asmens 
tapatybę turėtų žinoti tik bendrosios 
praktikos gydytojas ar tokius duomenis 
sutvarkyti prašęs specialistas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma pradėti taikyti kitą piliečių, kurių su sveikata susijusius duomenis 
kontroliuoja ar tvarko specialistas, neturintis žinoti duomenų subjekto tapatybės, apsaugos 
priemonę.
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Pakeitimas 30
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 ir paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams Sąjungoje, įskaitant 
nemokamų paslaugų teikimą fiziniam 
asmeniui, arba

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiant šią naują sąlygą paaiškinama, kad taikant šį reglamentą siekiamas tikslas nėra 
svarbus ir kad panašiomis sąlygomis teikiant paslaugas, kai nesiekiama gauti pelno, arba 
nemokamas paslaugas visiems subjektams taikomi vienodi įpareigojimai.

Pakeitimas 31
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 duomenų valdytojas arba 
kitas fizinis ar juridinis asmuo gali
tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, 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. Siekiant 
įvertinti, ar galima nustatyti asmens 
tapatybę, reikėtų atsižvelgti į:
a) priemones, kuriomis gali naudotis 
duomenų valdytojas ar bet kuris kitas 
fizinis ar juridinis asmuo, galintis 
susipažinti su duomenis šio asmens 
tapatybei nustatyti, ir
b) priemones, kurias duomenų valdytojas 
ar duomenų tvarkytojas įdiegė siekdamas 
užtikrinti, kad iš suteiktos informacijos 
nebūtų galima visiškai nustatyti fizinio 
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asmens tapatybės.
Laikomasi nuomonės, kad fizinio asmens 
tapatybę galima netiesiogiai nustatyti, 
jeigu iš tvarkomų duomenų valdytojas gali 
tik individualizuoti asmenis, bet negali 
patikrini jų tapatybės;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma apibrėžtis pernelyg plati. Patikslinant priemonių apibrėžtį ši sąvoka geriau 
išaiškinama.

Pakeitimas 32
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 – informacija apie 
duomenų subjektą, kurio tapatybė gali būti 
nustatyta;

Or. en

Pagrindimas

Susiaurinant apibrėžtį siekiama didinti teisinį tikrumą ir išvengti nereikalingos duomenų 
valdytojui dėl su duomenų subjektu tiesiogiai nesusijusių duomenų tenkančios naštos.

Pakeitimas 33
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 aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;
vienareikšmiai veiksmai – bet kokie aiškūs 
veiksmai, kurie yra pasirinkimo 
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rezultatas, o tai reiškia būtinas duomenų 
tvarkymo procedūras, reikalingas 
duomenims visapusiškai sutvarkyti;

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai tvarkyti asmens duomenis iš tikrųjų būtina tiekiant prekes ar teikiant 
paslaugas, prašymas tiekti tokias prekes ar teikti tokias paslaugas gali būti laikomas aiškiu 
subjekto valios išreiškimu.

Pakeitimas 34
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 pagrindinė buveinė –
jo centrinės administracijos vieta 
Sąjungos teritorijoje;

(13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo ar tvarkytojo 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 
ar tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje 
atliekamos pagrindinės duomenų tvarkymo 
operacijos;

Or. en

Pagrindimas

Jei duomenų tvarkytojas turi tiesioginių ryšių su duomenų subjektu, vienoda apibrėžtis turėtų 
būti taikoma ir duomenų tvarkytojui, ir duomenų valdytojui.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Bet kuris jaunesnis nei 18 metų asmuo ir taip yra nepilnametis. Atsižvelgiant į didelį 
jaunosios kartos polinkį naudotis technologijomis, reikėtų atskirti vaikų ir nepilnamečių 
apibrėžtis, nes pastariesiems, jeigu jie tinkamai informuoti, palyginti su vaikais, kyla kitokių 
klausimų. Manyti, kad vyresnieji nepilnamečiai nesinaudoja interneto paslaugomis, reiškia 
nesugebėti taikyti šio reglamento, nors programų, kuriomis naudojamasi neprisijungus prie 
interneto, atveju nacionaliniai įstatymai taikomi remiantis nepilnamečių prisiimama 
atsakomybe.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 

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

atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jei vis 
dėlto sutikimas būtinas sutarčiai vykdyti, 
sutikimo atšaukimas laikomas 
pageidavimu nutraukti sutartį.

Or. en

Pagrindimas

Atšaukus sutikimą gali būti neįmanoma toliau vykdyti ilgalaikių (pavyzdžiui, gyvybės 
draudimo) sutarčių. Šis išsamesnis paaiškinimas būtinas duomenų subjektui, kad jis žinotų 
galimus pasirinkimo padarinius.

Pakeitimas 38
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.

Jei duomenys buvo ištaisyti arba ištrinti 
pagal 16 ir 17 straipsnius, reikalavimas 
juos atitinkamai ištaisyti arba ištrinti 
taikomas ir kiekvienam duomenų gavėjui, 
kuriam duomenys buvo atskleisti be 
duomenų subjekto leidimo.

Or. en

Pagrindimas

Jei duomenų bazė parduodama trečiajai šaliai, duomenų valdytojas neatleidžiamas nuo 
prievolės vykdyti įsipareigojimus. Tačiau, pavyzdžiui, jei duomenų subjektas savo noru ar 
sąmoningai perdavė tam tikrą informaciją per duomenų valdytoją, pastarajam netaikomi 
jokie papildomi įpareigojimai.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto – tuo metu, kai asmens 

b) jeigu asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto – tuo metu, kai asmens 
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duomenys įrašomi, arba per pagrįstą 
laikotarpį po jų surinkimo, atsižvelgiant į 
konkrečias duomenų rinkimo ar kitokio 
tvarkymo aplinkybes, arba – jeigu 
ketinama duomenis atskleisti kitam 
duomenų gavėjui – ne vėliau kaip 
atskleidžiant duomenis pirmą kartą.

duomenys įrašomi, arba per pagrįstą 
laikotarpį po jų surinkimo, atsižvelgiant į 
konkrečias duomenų rinkimo ar kitokio 
tvarkymo aplinkybes, arba – jeigu 
ketinama duomenis atskleisti kitam 
duomenų gavėjui – ne vėliau kaip 
atskleidžiant duomenis pirmą kartą arba 
kai jie tvarkomi pirmą kartą, atsižvelgiant
į tai, kuris procesas įvyksta pirmiau.

Or. en

Pagrindimas

Šios informacijos teikimas yra papildoma duomenų subjekto apsaugos priemonė. Todėl, kol ši 
informacija nesuteikta, negalima nei tvarkyti duomenų, nei jų atskleisti.

Pakeitimas 40
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 tvarkomi tik 83 straipsnyje 
nustatytais tikslais, renkami ne iš duomenų 
subjekto ir pateikti tokią informaciją 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų; arba

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata tiesiogiai perkelta iš Direktyvos 95/46/EB 11 straipsnio 2 dalies, tačiau 
nepatikslinus šios sąlygos atsirastų vartotojų apsaugos spraga. Šiuo pakeitimu atkuriama 
pradinių ketinimų atitiktis formuluotei.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies f punkte 

Išbraukta.
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nurodytų duomenų gavėjų kategorijų 
kriterijus, 1 dalies g punkte nurodyto 
galimo informacijos suteikimo 
reikalavimus, 1 dalies h punkte nurodytos 
reikalingos informacijos suteikimo 
konkretiems sektoriams ir konkrečiais 
atvejais kriterijus ir 5 dalies b punkte 
įtvirtintoms išimtims taikomas sąlygas ir 
apsaugos priemones. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Šie papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; d) asmens duomenų saugojimo laikotarpį ir 
duomenų rinkimo laiką;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suteikiama aiškumo ir padedama duomenų subjektui patikrinti, ar sutikimas iš 
tikrųjų buvo duotas. Kita vertus, taip duomenų valdytojas gali paprasčiau patvirtinti sutikimo 
gavimo aplinkybes.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprašius duomenų valdytojas 
nemokamai ir per pagrįstą laikotarpį taip 
pat pateikia duomenų tvarkymo teisėtumo 
įrodymus.
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Or. en

Pagrindimas

Jei duomenų valdytojas pateiks šiuos įrodymus tiesiogiai duomenų subjektui, turėtų būti 
pateikiama mažiau ieškinių.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies g punkte 
nurodytos informacijos apie asmens 
duomenų turinį pateikimo kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis papildymas nebūtinas.

Pakeitimas 45
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

Komisijos siūloma antraštė yra klaidinanti.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
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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 perdavė asmens duomenis arba 
juos viešai paskelbė negavęs aiškaus 
duomenų subjekto nurodymo tai padaryti,
jis imasi visų pagrįstų veiksmų 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.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata visų pirma susijusi su duomenų, kurie yra prašymo ištrinti duomenis objektas, 
perdavimą. Turi būti aišku, kad jei duomenų subjektas paskelbė duomenis viešai ar nurodė 
duomenų valdytojui tai padaryti arba paskelbė duomenis viešai per duomenų valdytoją, 
atsakomybę turi prisiimti pats duomenų subjektas. Kita vertus, duomenų valdytojas turi taikyti 
šią nuostatą ir duomenims, kurie buvo savo noru perduoti ar perleisti jokių ryšių su duomenų 
subjektu neturinčioms trečiosioms šalims.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius (-es):

Išbraukta.

a) 1 dalies taikymo konkretiems 
sektoriams ir konkrečiais duomenų 
tvarkymo atvejais kriterijus ir 
reikalavimus;
b) kitas nuorodų į asmens duomenis, jų 
kopijų ar dublikatų ištrynimo iš viešai 
prieinamų ryšio paslaugų priemonių 
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sąlygas, kaip nurodyta 2 dalyje;
c) 4 dalyje nurodyto asmens duomenų 
tvarkymo apribojimo kriterijus ir sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, šie papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 48
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 laikantis 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi formatas yra perkeliamas, rinka gali ji pateikti ir be Komisijos įsikišimo.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šiame straipsnyje nustatyti
įpareigojimai netaikomi, jeigu tvarkomi 
duomenys duomenų subjektui bent iš 
dalies neturi prasmės.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie sutvarkyti duomenys (pvz., kreditingumo įvertinimo tikslais sutvarkyti duomenys
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arba pirkimo istorija, kurios duomenis didelė platinimo įmonė surinko iš lojalumo kortelių) 
domina tik duomenų valdytoją, ir tokių duomenų perdavimas konkurentams gali padaryti 
žalos. Tokiais atvejais duomenų subjektas vis tiek turi teisę susipažinti su informacija, tačiau 
tai nereiškia, kad jis turi teisę į duomenų perkeliamumą.

Pakeitimas 50
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, 
nebesaugo ar kitaip netvarko atitinkamų 
asmens duomenų.

Or. en

Pagrindimas

Nesutvarkytų duomenų saugojimas valdytojui brangiai kainuoja, o jei neįgaliotos šalys gali 
naudotis duomenų baze, kyla pavojus duomenų subjektui. Tai – tik patikslinimas.

Pakeitimas 51
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.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Požiūris, kuriuo vadovaujamasi, neatitinka neigiamo profiliavimo vertinimo, tačiau 
profiliavimas iš tikrųjų yra rinkodarai labai naudinga priemonė, visų pirma finansinių 
paslaugų teikimo ir prekių bei paslaugų pritaikymo prie individualių poreikių srityse. Reikia 
išbraukti šią dalį, kad būtų pakeistas požiūris ir sudarytos sąlygos profiliavimui, išskyrus 
atvejus, kai tai gali turėti toliau nurodytų padarinių.

Pakeitimas 52
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, 
priemonė, dėl kurios asmuo patirtų 
teisinių pasekmių arba kuri darytų jam 
didelį poveikį ir kuri pagrįsta tik 
automatizuotu duomenų tvarkymu, 
siekiant įvertinti tam tikrus su tuo
asmeniu susijusius asmeninius aspektus 
arba visų pirma išnagrinėti arba numatyti 
asmens darbo rezultatus, ekonominę 
padėtį, buvimo vietą, sveikatos būklę, 
asmeninius pomėgius, patikimumą arba 
elgesį, laikoma teisėta, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 53
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, 
15 straipsnyje ir 16 straipsnyje nustatytų 
sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Keičiant požiūrį profiliavimas leidžiamas, jeigu duomenų subjektas apie jį žino, turi galimybę 
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susipažinti su naudota asmenine informacija (15 straipsnis) ir reikalauti ištaisyti neteisingus 
duomenis (16 straipsnis).

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dokumento tekstas jau pakankamai aiškus; atrodo, papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 55
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 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. Be 
to, tais mechanizmais užtikrinama, kad 
paprastai su asmens duomenimis negalėtų 
susipažinti neribotas fizinių asmenų 
skaičius, nebent tai būtų pateisinama 
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pagal 6 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šiam straipsniui didelę įtaka turi sprendimas byloje Linqvist. Nepaisant to, yra atvejų, kai 
kurių duomenų prieinamumas neribotam žmonių skaičiui pateisintinas taikomais teisės aktais 
(pavyzdžiui, rinkimų komisijos kandidatų gimimo datos) arba teikiamų paslaugų pobūdžiu 
(pavyzdžiui, socialiniai tinklai). Atsižvelgiant į konkrečius atvejus, galima didinti arba mažinti 
duomenų, su kuriais galima susipažinti, kiekį.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas asmens 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus nustato kartu su kitais duomenų 
valdytojais, tokie bendri duomenų 
valdytojai tarpusavio susitarimu nustato 
savo atitinkamą atsakomybę už šiame 
reglamente nustatytų pareigų, visų pirma 
susijusių su duomenų subjekto naudojimosi 
savo teisėmis procedūromis ir 
mechanizmais, laikymąsi.

Jeigu duomenų valdytojas asmens 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus nustato kartu su kitais duomenų 
valdytojais, tokie bendri duomenų 
valdytojai tarpusavio susitarimu nustato 
savo atitinkamą atsakomybę už šiame 
reglamente nustatytų pareigų, visų pirma 
susijusių su duomenų subjekto naudojimosi 
savo teisėmis procedūromis ir 
mechanizmais, laikymąsi. Jei tokia 
atsakomybė nenustatyta ar nustatyta 
nepakankamai aiškiai, duomenų 
subjektas gali naudotis savo teisėmis bet 
kurio duomenų valdytojo atžvilgiu ir visi 
duomenų valdytojai yra vienodai 
atsakingi už savo pareigų laikymąsi.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu duomenų subjektui šiuo konkrečiu atveju užtikrinama didesnė apsauga.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b punktas



PE496.497v01-00 38/53 PA\913597LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei, kurioje yra mažiau kaip 
250 darbuotojų; arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įmonė, kurios veikla yra Europos duomenų subjektų asmens duomenų valdymas, turi būti 
tiesiogiai atsakinga Europos institucijai. Šiomis aplinkybėmis tai, kad įmonė yra labai maža, 
mažoji ar vidutinė, neturi jokios įtakos.

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius su duomenų 
tvarkytoju susijusios atsakomybės, 
pareigų ir užduočių kriterijus ir 
reikalavimus pagal 1 dalį, taip pat 
sąlygas, kuriomis galima palengvinti 
asmens duomenų tvarkymą įmonių 
grupėms, visų pirma kontrolės ir ataskaitų 
rengimo tikslais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie patikslinimai nebūtini. Duomenų perdavimas grupės viduje jau apsvarstytas kitoje šio 
pasiūlymo dalyje.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu
duomenų valdytojas ir duomenų 

3. Paprašyti duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
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tvarkytojas, taip pat duomenų valdytojo 
atstovas, jei toks yra, pateikia jai 
dokumentus.

valdytojo atstovas, jei toks yra, priežiūros 
institucijai ir elektroniniu formatu 
duomenų subjektui pateikia dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Ir duomenų subjektas, ir priežiūros institucija turėtų galėti naudotis privatumo politika.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojo dydis neturi įtakos tikslo apsaugoti duomenis įgyvendinimui.

Pakeitimas 61
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
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Pagrindimas

Šis papildomas patikslinimas nebūtinas.

Pakeitimas 62
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

Po duomenų saugumo pažeidimo pirmiausia reikėtų imtis atitinkamų priemonių, kuriomis 
siekiama sumažinti padarytą žalą. Nustatant tikslų galutinį pranešimo apie pažeidimą terminą 
pirmenybė teikiama pranešimui.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 
pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio. Dokumentuose 
pateikiama tik tam tikslui pasiekti būtina 
informacija.

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 
pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio ir 30 straipsnio. 
Dokumentuose pateikiama tik tam tikslui 
pasiekti būtina informacija.
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Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojas privalo ne tik įrodyti, kad tinkamai pašalino padarytus pažeidimus, bet ir 
patvirtinti, kad ėmėsi visų pagrįstai įmanomų priemonių duomenų saugumo pažeidimams 
išvengti.

Pakeitimas 64
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

Pagrindimas

Šis papildomas patikslinimas nebūtinas.

Pakeitimas 65
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 arba kai įsikišus 
duomenų subjektui galima gerokai 
sumažinti galimą neigiamą asmens 
duomenų saugumo pažeidimo poveikį, 
duomenų valdytojas, prieš pateikdamas
31 straipsnyje nurodytą pranešimą, imasi 
kitų skubių priemonių ir nepagrįstai 
nedelsdamas apie pažeidimą praneša 



PE496.497v01-00 42/53 PA\913597LT.doc

LT

duomenų subjektui.

Or. en

Pagrindimas

Yra atvejų, kai, siekiant sumažinti neigiamą duomenų saugumo pažeidimo poveikį, duomenų 
subjekto bendradarbiavimas yra labai svarbus. Pavyzdžiui, jei pavagiamas kredito kortelės 
numeris, duomenų subjektas yra vienintelis asmuo, galintis atskirti teisėtus ir neteisėtus 
mokėjimus. Todėl tokiu atveju daug svarbiau bendradarbiauti su duomenų subjektu, nei 
išsiųsti pranešimą atitinkamai institucijai. Taigi labai svarbu įtraukti tokius atvejus ir jiems 
teikti pirmenybę.

Pakeitimas 66
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 
saugumo pažeidimas gali neigiamai 
paveikti asmens duomenis, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinime duomenų apsaugos institucija gali rasti visą reikiamą informaciją, kad 
galėtų įvertinti, ar duomenų saugumo pažeidimo padariniai gali turėti neigiamos įtakos 
asmens duomenims arba duomenų subjekto privatumui.

Pakeitimas 67
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. en



PA\913597LT.doc 43/53 PE496.497v01-00

LT

Pagrindimas

Duomenų valdytojo ir tvarkytojo dydis neturi įtakos duomenų subjekto asmens duomenų 
apsaugai.

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus 1 dalies b punktą, ši dalis nebetenka prasmės.

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos pareigūno užduočių, 
sertifikavimo, statuso, įgaliojimų ir 
išteklių kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, profesinės 
taisyklės ir saugumo priemonės, kurios 
taikomos toje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, taip pat veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, profesinės 
taisyklės ir saugumo priemonės, kurios 
taikomos toje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, teismų praktikos 
precedentai, taip pat veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, bendrosios teisės šalyse) teismų sprendimai, kuriais 
sukuriamas precedentas, labai svarbūs.
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Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia trečiųjų 
šalių, teritorijų ir su duomenų tvarkymu 
susijusių sektorių trečiojoje šalyje, taip pat 
tarptautinių organizacijų, kurios, kaip ji 
nusprendė, užtikrina tinkamą apsaugos lygį 
arba jo neužtikrina, sąrašą.

7. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir savo interneto 
svetainėje paskelbia trečiųjų šalių, 
teritorijų ir su duomenų tvarkymu susijusių 
sektorių trečiojoje šalyje, taip pat 
tarptautinių organizacijų, kurios, kaip ji 
nusprendė, užtikrina tinkamą apsaugos lygį 
arba jo neužtikrina, sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Skelbiant informaciją interneto svetainėje ją lengviau atnaujinti ir daugeliu atvejų surasti.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neprotinga pavesti Komisijai pernelyg daug tokių užduočių, kurias Europos duomenų 
apsaugos valdyba gali atlikti veiksmingiau.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
63 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63a straipsnis
Apeliacijų teikimo tvarka

Neperžengdama valstybių narių teismų 
sistemos ir Sąjungos kompetencijos ribų, 
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Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
teikti privalomas nuomones, jeigu:
a) duomenų subjektas ar duomenų 
valdytojas pateikia apeliaciją dėl 
nenuoseklaus šio reglamento taikymo 
valstybėse narėse ir
b) taikant šio reglamento 58–
63 straipsniuose apibūdintą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą Europos 
duomenų apsaugos valdybos nariai 
paprasta balsų dauguma nepriima 
sprendimo dėl taikytinos priemonės.
Europos duomenų apsaugos valdyba, 
prieš pateikdama tokią nuomonę, 
atsižvelgia į visą kompetentingos 
duomenų apsaugos institucijos turimą 
informaciją, įskaitant suinteresuotųjų 
šalių nuomones.

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant pagrindinės įsisteigimo valstybės duomenų apsaugos institucijos kompetencijos, 
reikia nustatyti papildomą priemonę, kuria visoje bendrojoje rinkoje būtų užtikrinamas 
nuoseklumas tuo atveju, kai išskirtinis priemonės taikymo atvejis yra toks prieštaringas, kad 
taikant visą nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą nepavyksta pasiekti bendro sutarimo.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikia nuomones dėl priežiūros 
institucijų sprendimų projektų pagal 
57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą;

d) teikia nuomones dėl priežiūros 
institucijų sprendimų projektų pagal 57 ir 
63a straipsniuose nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka naująjį 63a straipsnį.
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Pakeitimas 76
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 apsaugoti piliečių
teises ir interesus, 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

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo nuostata pernelyg siaura. Didinant subjektų, turinčių teisę teikti 
skundus, skaičių užtikrinamos duomenų subjektų teisės.

Pakeitimas 77
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. Nepažeisdamas 63a straipsnyje 
nustatytos tvarkos, kiekvienas fizinis arba 
juridinis asmuo turi teisę imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių prieš priežiūros 
institucijos sprendimus dėl jų.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka naująjį 63a straipsnį.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų 
priemonių, kad būtų užtikrintas jų 
įgyvendinimas, įskaitant atvejus, kai 
duomenų valdytojas nesilaikė pareigos 
paskirti atstovą. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios.

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų 
priemonių, kad būtų užtikrintas jų 
įgyvendinimas, įskaitant atvejus, kai 
duomenų valdytojas nesilaikė pareigos 
paskirti atstovą. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, nuoseklios, 
proporcingos ir atgrasios.

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos turi būti taikomos nuosekliai visoje Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 79
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, 
nuoseklios, 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.

Or. en

Pagrindimas

Administracinės sankcijos turi būti taikomos nuosekliai visoje Europos Sąjungoje.
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Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų ir pagal 
9 straipsnio 2 dalies h punktą asmens 
sveikatos duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas Sąjungos teisės aktais arba 
valstybės narės teisės aktais, kuriuose 
nustatytos tinkamos ir specialios priemonės 
duomenų subjekto teisėtiems interesams 
apsaugoti, ir būtinas:

1. Laikantis šio reglamento ribų ir pagal 
9 straipsnio 2 dalies h punktą asmens 
sveikatos duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas Sąjungos teisės aktais arba 
valstybės narės teisės aktais, kuriuose 
nustatytos tinkamos, nuoseklios ir 
specialios priemonės duomenų subjekto 
teisėtiems interesams apsaugoti, ir būtinas:

Or. en

Pagrindimas

Turint omenyje bendrosios rinkos tikslą, į šį reglamentą įtraukiant nuoseklumo reikalavimą 
valstybėms narėms sudaromos sąlygos taikyti griežtesnius teisės aktus.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie taisykles, kurias ji 
priima pagal 1 dalį, kad Komisija 
patikrintų jų suderinamumą su kitų 
valstybių narių nustatytomis taisyklėmis, 
ir nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
su tomis taisyklėmis susijusius pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti bendrosios rinkos veikimą, reikia nuosekliai taikyti šio reglamento 
nuostatas.

Pakeitimas 84
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, 
20 straipsnio 5 dalyje, 23 straipsnio 
3 dalyje, 30 straipsnio 3 dalyje, 
33 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 
8 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 
43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 
7 dalyje, 79 straipsnio 7 dalyje ir
82 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su pakeitimais, kuriais panaikinami atitinkami 
įgaliojimai. Dokumente anglų kalba ištaisyta straipsnio dalis, nes buvo rasta spausdinimo 
klaida.

Pakeitimas 85
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 

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 
8 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 
12 straipsnio 5 dalyje, 20 straipsnio 
5 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 
30 straipsnio 3 dalyje, 33 straipsnio 
6 dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 
39 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 
3 dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 
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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.

79 straipsnio 7 dalyje ir 82 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. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pakeitimais, kuriais panaikinami atitinkami įgaliojimai. Dokumente 
anglų kalba pakeistas straipsnio numeris, nes buvo rasta spausdinimo klaida.

Pakeitimas 86
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 
8 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 
12 straipsnio 5 dalį, 20 straipsnio 5 dalį, 
23 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 3 dalį, 
33 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 8 dalį, 
39 straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 3 dalį, 
44 straipsnio 7 dalį, 79 straipsnio 7 dalį ir
82 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 
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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.

laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas tam, kad įsigaliotų ankstesni pakeitimai, kuriais panaikinami šio 
straipsnio pradžioje nurodyti įgaliojimai.


