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ĪSS PAMATOJUMS

Datu aizsardzība pieder pie pilsoņu pamattiesībām, un ir jānodrošina pilsoņu uzticēšanās, lai 
viņi varētu labāk izmantot tiešsaistes vidi. Šī pieeja jauno tehnoloģiju rīku un no tiem 
izrietošās datu plūsmas dēļ ir jāaktualizē, un tādējādi Direktīvas 95/46/EK noteikumi pilnībā 
nevar atrisināt digitālā vienotā tirgus vajadzības.  

Pieejamo uzņēmējdarbības, tehnoloģiju un pakalpojumu modeļu, tostarp to, kuriem ir liela 
nozīme saistībā ar e–komerciju un iekšējo tirgu, daudzveidība ir radījusi arī plašu datu 
aizsardzības problēmu spektru. Uzņēmumi un valdības bieži izmanto šīs tehnoloģijas, kaut 
gan privātpersonas bieži neapzinās, kāda ietekme tām var būt.

Eiropas Komisija 2012. gada 25. janvārī iesniedza priekšlikumus jaunai regulai1 un direktīvai2

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 
Ierosinātās regulas mērķis ir papildināt E–privātuma direktīvas (2002/58/EK) noteikumus un 
nodrošināt juridisko noteiktību un saskanību, kam ir būtiska nozīme efektīva darba 
garantēšanai šajā jomā visā ES.

Ierosinātai regulai jāharmonizē tiesības, jānodrošina informācijas brīva plūsma, jāsamazina 
birokrātija un jāuzlabo piemērošana. Lielāka pārredzamība palielinās uzticēšanos, un jaunie 
noteikumi padarīs ES pievilcīgāku kā uzņēmējdarbības īstenošanas vietu. Ierosinātajā regulā 
arī paredzēts:

 modernizēt ES tiesību sistēmu personas datu aizsardzībai, īpaši, lai risinātu 
uzdevumus, kas saistīti ar globalizāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošanu;

 nostiprināt privātpersonu tiesības un vienlaicīgi samazināt administratīvās 
formalitātes, lai nodrošinātu netraucētu personas datu plūsmu ES;

 uzlabot ES noteikumu skaidrību un saskanību personas datu aizsardzības jomā un 
panākt konsekventu un efektīvu šo pamattiesību īstenošanu un piemērošanu visās 
Savienības darbības jomās.

Iekšējā tirgus dimensija

Priekšlikumam ir ievērojams potenciāls, lai pilnveidotu iekšējo tirgu un radītu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus ES visiem uzņēmējdarbības veidiem. Galvenie elementi ietver:

 tiesību akta veida mainīšanu (pāreja no direktīvas uz regulu); 
 „vienas pieturas aģentūras” principu attiecībā uz kompetento uzraudzības iestādi 

pārrobežu gadījumos; 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, COM(2012)0011 galīgā versija); turpmāk tekstā —
vispārīgā regula.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, 
ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, COM(2012)10 galīgā versija.
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 tirgus vietas principu (saskaņā ar to ES datu aizsardzības standarti ir piemērojmi arī 
attiecībā uz uzņēmumiem, kas izveidoti ārpus ES, ja tie darbojas ES);

 vispārējo atbilsdības principu (tas aizstāj datu pārziņu un apstrādātāju pienākumu par 
vispārēju ziņošanu valsts regulatoram attiecībā uz īstenoto datu apstrādi); 

 pastāvošo rīku nostiprināšanu un jaunu ieviešanu, lai saskaņotu, īstenotu un piemērotu 
tos visās dalībvalstīs. 

Patērētāja tiesību stiprināšana
Attiecībā uz patērētāju tiesību stiprināšanu, šķiet, ka, sekmējot pārredzamību, ir panākts 
līdzsvars starp pretrunīgām interesēm, proti, patērētāju izpratni, autonomiju, aizsardzību un 
iekšējo tirgu.
Uzlabojumi ir veikti īpaši attiecībā uz piekrišanas jēdzienu, kas ir viens no datu apstrādes 
leģitimēšanas faktoriem, uz datu subjekta tiesībām, kas ir patērētāju tiesību aizsardzības 
efektīvi rīki, kā arī attiecībā uz datu pārsūtīšanas leģitimitāti ārpus ES. Tomēr priekšlikumā ir 
vairākas jomas, kurās ir nepieciešami turpmāki precizējumi un izskaidrojumi. Tas jo īpaši 
attiecas uz īstenošanas praktisko pusi, jo īpaši attiecībā dažām tiesībām. Šāda neviennozīmība 
ir jāatrisina, un īpaši šādiem elementiem nepieciešams pievērst uzmanību;

 17. pantā skaidrāk jānorāda, kādā apjomā dati, kurus saglabājusi trešā puse, ir jāizdzēš, 
pēc tam kad datu pārzinis šo trešo pusi informējis, ka datu subjekts ir izmantojis savas 
tiesības pieprasīt datu dzēšanu;

 īpaša aizsardzība nepieciešama nepilngadīgajiem līdz 14 gadu vecumam, kas joprojām 
ir bērni; 

 ierosinātā „personas datu” definīcija; 

 nozīme, kāda var būt pseidonīma izmantošanai vai datu anonimizēšanai datu subjekta 
aizsardzībai; 

 priekšlikums būtu jāprecizē attiecībā uz datu pārziņu un apstrādātāju saistību un 
pienākumu skaidru sadali un noteikšanu; 

 pamatīgi jāapsver profilu izstrādes darbības un profilu izstrādes atšķirības dažādās 
ekonomikas nozarēs vai šīs istrādes tiesiskās attiecības, kā arī sekas, kādas varētu radīt 
pārāk ierobežojošs regulējums šajā jomā.

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, atzinuma sagatavotāja gribētu īpašu uzmanību pievērst:

 definīcijām; 
 datu subjekta tiesībām; 

 datu pārziņa un apstrādātāja pienākumiem attiecībā uz patērētāju tiesībām; 
 saskanībai. 

Atzinuma sagatavotāja vēlētos iekļaut arī tehnoloģiju neitralitātes plašāku jēdzienu, kā arī 
apskatīt šādus aspektus:

 mērķa ierobežojuma principu; 
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 deleģētu un īstenošanas aktu izmantošanu saistībā ar ierosināto tiesību aktu kopumu, 
kā arī 

 noteikumu praktisko īstenošanu. 

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Fizisku personu aizsardzībai būtu 
jābūt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai 
no izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs regulas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem.

(13) Fizisku personu aizsardzībai būtu 
jābūt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai 
no izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nav norādes uz šiem „speciālajiem kritērijiem”, šis apsvērums varētu radīt 
neskaidrību.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13 a) Neitralitātei attiecībā uz 
tehnoloģijām būtu jānozīmē arī to, ka 
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līdzīgas darbības līdzīgos apstākļos, kuras 
rada līdzīgas sekas, no juridiskā viedokļa 
būtu jāvērtē ekvivalenti neatkarīgi no tā, 
vai šīs darbības notiek tiešsaistē vai 
bezsaistē, izņemot gadījumus, kad datu 
apstrādes atšķirīgā dinamika šādā vidē 
izraisa būtiskas atšķirības starp tām.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams apsvērums, kas palīdz labāk novērtēt atšķirību starp tiešsaisti un bezsaisti. 
Bez tā daži ekonomikas dalībnieki varētu šo regulu uztvert kā tādu, kas attiecas tikai uz 
tiešsaisti un jo īpaši uz sociālā sakaru tīkla izveidošanas jautājumiem.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav tieši identificējams, tostarp, ja 
iespējams, nošķirot apstrādātos datus no 
datiem, kas atklāj informāciju par 
personu. Šādā gadījumā izmantojami ir 
arī dati, kuros lietots pseidonīms, ja kods 
saiknei starp pseidonīmu un identitāti 
atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem ir 
drošs.

Or. en

Pamatojums

„Personas datu” definīciju ir nepieciešams formulēt precīzāk, lai tas būtu lietderīgi gan 
patērētāju pieredzei, gan uzņēmējdarbībai. Ar pseidonīma palīdzību apstrādātu datu un 
anonīmu datu ieviešana ir lietderīga šajā jomā.
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23 a) Var apstrādāt lielu daudzumu 
personas datu krāpšanas atklāšanas un 
novēršanas nolūkā. Šādu prasījumu 
īstenošana, ko regulē Savienības 
dalībvalstu tiesību akti, būtu jāņem vērā, 
novērtējot datu samazināšanas principu 
un apstrādes likumību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu gribēts uzsvērt principu, kas nav pretrunā ar šo regulu, bet vienlaicīgi nav 
skaidri izklāstīts.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu piemērotu metodi, kas 
ļauj sniegt brīvu, konkrētu un apzinātu 
norādi par datu subjekta vēlmēm, vai nu ar 
paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu datu 
subjekta darbību, nodrošinot, ka persona 
apzinās, ka tā sniedz piekrišanu personas 
datu apstrādei, tas ietver laukuma 
atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē un jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, kas konkrētajos apstākļos skaidri 
norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai personas datu apstrādei. 
Klusēšanai vai atturēšanās no darbības 
tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. 
Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām 
apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā 
pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu subjekta 

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu piemērotu metodi, kas 
ļauj sniegt brīvu, konkrētu un apzinātu
norādi par datu subjekta vēlmēm, vai nu ar 
paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu datu 
subjekta darbību, nodrošinot, ka persona 
apzinās, ka tā sniedz piekrišanu personas 
datu apstrādei, tas ietver laukuma 
atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē un jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, kas konkrētajos apstākļos skaidri 
norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai personas datu apstrādei. 
Piekrišanu var uzskatīt par konkludentu 
tikai tad, ja attiecīgā persona izturas tā, ka 
zināms daudzums personas datu noteikti 
ir jāapstrādā, piemēram, ja šī persona 
pieprasa konkrētas preces vai 
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piekrišana ir jādod pēc elektroniska 
pieprasījuma saņemšanas, pieprasījumam 
jābūt skaidram, kodolīgam un tam nav 
nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma 
izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

pakalpojumus, un šādos gadījumos 
piekrišana attiecas tikai uz nepieciešamo 
minimumu. Klusēšanai vai atturēšanās no 
darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par 
piekrišanu. Piekrišanai būtu jāattiecas uz 
visām apstrādes darbībām, ko veic vienā un 
tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu 
subjekta piekrišana ir jādod pēc 
elektroniska pieprasījuma saņemšanas, 
pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam 
un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā 
pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek 
sniegts.

Or. en

Pamatojums

Lai atvieglotu atsevišķas ikdienas situācijas gan tiešsaistē, gan bezsaistē, bija nepieciešams 
pievienot dažus specifiskus vārdus gadījumiem, kad piekrišanu var secināt no konteksta. 
Piemēram, ja ārstam jautā diagnozi, tas nozīmē, ka tiek apstrādāti noteikti personas dati, un 
pieprasījums nav izteikts konkrēti par personas datiem, kā tas noteikts šā apsvēruma 
ievaddaļā. Tāpat ārsts drīkst apspriesties ar speciālistu, lai noteiktu diagnozi, bez iepriekšējas 
atļaujas lūgšanas.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pārziņa galvenās institūcijas atrašanās 
vieta Savienībā būtu jānosaka, izmantojot 
objektīvus kritērijus, un tam būtu jānozīmē 
efektīvas un faktiskas pārvaldes darbības, 
pieņemot galvenos lēmumus par apstrādes 
nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem, ko 
veic pastāvīga vienība. Šim kritērijam nav 
jābūt atkarīgam no tā, vai personas datu 
apstrāde faktiski tiek veikta šajā vietā; 
personas datu apstrādei vai apstrādes 
darbībām nepieciešamo tehnisko līdzekļu 
un tehnoloģiju esība un izmantošana pati 
par sevi nenozīmē šādas galvenās 
institūcijas atrašanās vietas esību un nav 
noteicošie kritēriji galvenās institūcijas 
atrašanās vietas noteikšanai. Apstrādātāja 

(27) Pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā būtu 
jānosaka, izmantojot objektīvus kritērijus, 
un tam būtu jānozīmē efektīvas un 
faktiskas pārvaldes darbības, pieņemot 
galvenos lēmumus par apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem, ko veic 
pastāvīga vienība. Šim kritērijam nav jābūt 
atkarīgam no tā, vai personas datu apstrāde 
faktiski tiek veikta šajā vietā; personas datu 
apstrādei vai apstrādes darbībām 
nepieciešamo tehnisko līdzekļu un 
tehnoloģiju esība un izmantošana pati par 
sevi nenozīmē šādas galvenās institūcijas 
atrašanās vietas esību un nav noteicošie 
kritēriji galvenās institūcijas atrašanās 
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galvenās institūcijas atrašanās vietai būtu 
jābūt galvenās pārvaldes institūcijas 
atrašanās vietai Savienībā.

vietas noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums papildina 4. panta 13. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27 a) Pārstāvis kopā ar pārzini ir 
atbildīgi par jebkuru rīcību, kas ir 
pretrunā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Pārstāvja atbildība nav izklāstīta pietiekami skaidri, un ar šo apsvērumu tas tiek uzsvērts.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi. Lai noteiktu, kad 
persona ir uzskatāma par bērnu, šajā 
regulā būtu jāpārņem ANO Konvencijas 
par bērna tiesībām definīcija.

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi. Vienlaicīgi, ņemot 
vērā, ka vidēji lielāka atkarība no 
tehnoloģijām vērojama jaunās paaudzes 
vidū, nepieciešama nošķiršana starp ANO 
Konvencijas par bērna tiesībām definīciju 
un „nepilngadīgā” kritēriju.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums atbilst 4. panta 18. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Norādījumu par publisko  iestāžu nelīdzsvarotību nepieciešams precizēt, jo lielākā daļa 
iestāžu, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma, tiek pakļautas riskam. Piemēram, kāda 
muitas iestāde, kas vēlas kontrolēt no trešām valstīm ievestas preces, var to darīt bez 
nosūtītāja un saņēmēja piekrišanas, kaut gan pastāv būtiska nelīdzsvarotība un piekrišana, 
iespējams, netiktu dota. „Jauns” saistīts ar to, ka parasti tiesību aktiem nav atpakaļejoša 
spēka.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Informācija par datu subjekta personas 
datu apstrādi būtu tam jāsniedz datu 

(49) Informācija par datu subjekta personas 
datu apstrādi būtu tam jāsniedz datu 
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ieguves brīdī vai, ja datus neiegūst no datu 
subjekta, saprātīgā termiņā atkarībā no 
lietas apstākļiem. Ja datus var likumīgi 
atklāt citam saņēmējam, datu subjekts būtu 
jāinformē, kad dati pirmo reizi tiek izpausti 
saņēmējam.

ieguves brīdī vai, ja datus neiegūst no datu 
subjekta, saprātīgā termiņā atkarībā no 
lietas apstākļiem. Ja datus var likumīgi 
atklāt citam saņēmējam, datu subjekts būtu 
jāinformē, kad dati pirmo reizi tiek izpausti 
saņēmējam. Tai pašā laikā nevajadzētu 
atļaut nekādu citu datu apstrādi, kā 
vienīgi saglabāšanu, pirms  attiecīgā 
persona pilnībā sapratusi šeit minēto 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst 14. panta 4.b punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un tiesībām, ka 
šādi dati tiek izdzēsti, ja šādu datu 
glabāšana nav paredzēta šajā regulā. Jo 
īpaši datu subjektiem būtu jābūt tiesībām 
uz viņu personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
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kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst 17. panta nosaukuma grozījumam.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai stiprinātu „tiesības tikt 
aizmirstam” tiešsaistes vidē, tiesības uz 
datu dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro tā, 
lai pārzinim, kas ir publicējis personas 
datus, būtu pienākums informēt trešās 
personas, kas apstrādā šādus datus, ka datu 
subjekts ir pieprasījis dzēst visas saites uz 
šiem personas datiem, to kopijas vai 
atveidojumus. Lai nodrošinātu šo 
informāciju, pārzinim būtu jāveic visi 
saprātīgi pasākumi, ietverot arī tehniskos 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publicēšanu pārzinis ir atbildīgs. Saistībā ar 
personas datu publicēšanu, ko veikusi trešā 
puse, pārzinis būtu jāuzskata par atbildīgu 
par šo publicēšanu, ja pārzinis ir atļāvis 
trešai pusei publicēt datus.

(54) Lai stiprinātu tiesības uz datu 
izdzēšanu tiešsaistes vidē, šādas tiesības uz 
datu dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro tā, 
lai pārzinim, kas ir pārsūtījis vai padarījis 
publiskus personas datus, nesaņemot 
attiecīgās personas norādījumus to darīt,
būtu pienākums informēt trešās personas, 
kas apstrādā šādus datus, ka datu subjekts 
ir pieprasījis dzēst visas saites uz šiem 
personas datiem, to kopijas vai 
atveidojumus. Lai nodrošinātu šo 
informāciju, pārzinim būtu jāveic visi 
saprātīgi pasākumi, ietverot arī tehniskos 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publicēšanu pārzinis ir atbildīgs. Saistībā ar 
personas datu publicēšanu, ko veikusi trešā 
puse, pārzinis būtu jāuzskata par atbildīgu 
par šo publicēšanu, ja pārzinis ir atļāvis 
trešai pusei publicēt datus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts saskaņā ar 17. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
55.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55 a) Daļēji atkāpjoties no iepriekšējā 
apsvērumā minētā principa, ir jāņem vērā 
gadījumi, kad savāktie personas dati ir 
svarīgi tikai par apstrādi atbildīgā pārziņa 
iekšējai informācijai un ir datu pārziņa 
īpašums. Šādos gadījumos, ja 
apstrādātiem datiem no attiecīgās 
personas viedokļa nav nozīmes, datu 
pārzinim nebūtu jānosaka pienākums 
datus pārnest.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir jāprecizē grozījumus, ar kuru izveidots 3.a punkts 18. pantā. Tas attiecas, 
piemēram, uz datiem par attiecīgās personas iepirkšanās vēsturi, kuri tiek vākti lielveikalos, 
vai par attiecīgās personas kredītspējas novērtējumu, ko izdarījusi kāda finanšu iestāde. 
Šādos gadījumos apsptrādāto datu pārnešana radītu konkurences traucējumus, jo tie 
jaunienācējiem piešķirtu priekšrocības salīdzinājumā ar tirgū jau pārstāvētajiem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
55.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55 b) Daži personas dati, kurus 
apstrādājis datu pārzinis vai apstrādātājs, 
sniedz rezultātus, kuri ir tikai datu 
pārziņa internā lietošanā un kuru 
formātam nav nozīmes pat no attiecīgās 
personas viedokļa. Šādā gadījumā tiesības 
uz datu pārnešanu nebūtu jāpiemēro, jo 
citas tiesības, piemēram, īpaši tiesības 
iebilst, piekļuves tiesības datiem un 
tiesības uz datu labošanu, joprojām ir 
spekā.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu ir jāprecizē jēdziens „nozīme”, kas ieviests ar iepriekšējo grozījumu.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, kas 
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas 
apstrādes līdzekļiem. Tomēr šādus 
pasākumus būtu jāatļauj, ja tas tieši 
paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, un šāda 
pasākuma neattiecināšanu uz bērnu.

(58) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, kas 
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas 
apstrādes līdzekļiem. Tomēr šādus 
pasākumus būtu jāaizliedz vienīgi tad, ja 
tas tieši izklāstīts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir atsaucis savu piekrišanu. 
Jebkurā gadījumā uz šādu apstrādi 
jāattiecina atbilstoši aizsardzības pasākumi, 
ietverot datu subjekta īpašu informēšanu un 
tiesības panākt cilvēka iejaukšanos, un 
šāda pasākuma neattiecināšanu uz bērnu. 
Datu subjektam, ja šī profilu izstrāde nav 
nepieciešama līguma noslēgšanai vai 
izpildei, vienmēr vajadzētu noteikt iespēju 
atteikties no tā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģināts precizēt grozījumus par 20. pantu, ar kuru tiek pārskatīta profilu 
izstrādes pieeja: tas ir pieļaujami, ja neapstiprinās pretējais jau ieprieš paredzētos 
gadījumos. Atteikšanās iespējas ieviešana attiecībā uz profilu izveidošanu papildina 
paterētāju aizsardzības sistēmu.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61 a) Datu aizsardzība pēc būtības ir ļoti 
lietderīgs instruments, jo tas datu 
subjektam ļauj pilnībā kontrolēt paša datu 
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aizsardzību, informāciju, ko viņš sniedz 
un personas, kurām viņš šo informāciju 
sniedz. Apsverot šo principu, kā arī datu 
aizsardzību pēc noklusējuma, kontekstam 
būtu ievērojami jāietekmē apstrādes 
likumības novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē 23. panta 2. punkta grozījumu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu 
subjektiem ir izvēle izšķirties par datu apstrādes sistēmu, un šajā gadījumā jāapsver viss 
iespējamo seku kopums. Piemēram, pierakstoties kādā sociālā tīklā, datu subjektiem būtu 
jāakceptē, ka zināma informācija citiem lietotājiem ir publiski pieejama, lai tie varētu 
sazināties ar datu subjektu, kamēr tādu pašu publiskuma līmeni nevajadzētu attiecībā uz datu 
subjektu, kurš lūdz piešķirt kredītu.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Ja pārzinis, kas neatrodas Savienībā, 
apstrādā Savienībā dzīvojošu datu subjektu 
personas datus un šīs apstrādes darbības ir 
saistītas ar preču vai pakalpojumu 
piedāvāšanu šiem datu subjektiem vai ar 
viņu uzvedības novērošanu, pārzinim būtu 
jānorīko pārstāvis, izņemot, ja pārzinis 
atrodas valstī, kas nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni, vai ja pārzinis ir mazs 
vai vidējs uzņēmums vai valsts iestāde, vai 
struktūra, vai ja pārzinis preces un 
pakalpojumus šādiem datu subjektiem 
piedāvā tikai palaikam. Pārstāvim būtu 
jārīkojas pārziņa vārdā un pie tā var 
vērsties jebkura uzraudzības iestāde.

(63) Ja pārzinis, kas neatrodas Savienībā, 
apstrādā Savienībā dzīvojošu datu subjektu 
personas datus un šīs apstrādes darbības ir 
saistītas ar preču vai pakalpojumu 
piedāvāšanu šiem datu subjektiem vai ar 
viņu uzvedības novērošanu, pārzinim būtu 
jānorīko pārstāvis, izņemot, ja pārzinis 
atrodas valstī, kas nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni, vai ja pārzinis ir valsts 
iestāde, vai struktūra, vai ja pārzinis preces 
un pakalpojumus šādiem datu subjektiem 
piedāvā tikai palaikam. Pārstāvim būtu 
jārīkojas pārziņa vārdā un pie tā var 
vērsties jebkura uzraudzības iestāde.

Or. en

Pamatojums

Datu pārziņa uzņēmuma lielums neietekmē datu subjekta aizsardzību.
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Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka ir noticis šāds personas datu 
aizsardzības pārkāpums, pārzinim 
nekavējoties būtu jāpaziņo par pārkāpumu 
uzraudzības iestādei, ja iespējams, 24 
stundu laikā. Ja to nevar paveikt 24 
stundu laikā, paziņojumam būtu 
jāpievieno paskaidrojums par kavēšanās 
iemesliem. Personas, kuru datus var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tie varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus.
Pārkāpumu būtu jāuzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 
iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums.
Paziņojumā būtu jāapraksta personas datu 
aizsardzības pārkāpuma būtība, kā arī 
ieteikumi, kā attiecīga persona varētu 
mīkstināt iespējamās negatīvās sekas.
Paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik 
vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citas 
attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc šāda mantiska kaitējuma 
un sociāla kaitējuma apskatīšanai jākļūst 
par pirmo un vissvarīgāko prioritāti. Pēc 
tam, kad pārzinim ir kļuvis zināms, ka ir 
noticis šāds personas datu aizsardzības 
pārkāpums, pārzinim nekavējoties būtu 
jāpaziņo par pārkāpumu uzraudzības 
iestādei. Personas, kuru datus var negatīvi 
ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tie varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus.
Pārkāpumu būtu jāuzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 
iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums, 
vai naudas zaudējums. Paziņojumā
uzraudzības iestādei būtu jāapraksta 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
būtība, kā arī ieteikumi, kā attiecīga 
persona varētu mīkstināt iespējamās 
negatīvās sekas. Paziņošana datu 
subjektam būtu jāveic cik vien iespējams 
ātri un ciešā sadarbībā ar uzraudzības 
iestādi, ievērojot tās vai citas attiecīgas 
iestādes (piemēram, tiesībaizsardzības 
iestādes) sniegtos norādījumus. Piemēram, 
lai datu subjektam dotu iespēju mīkstināt 
tūlītēju kaitējuma risku, būtu nepieciešams 
ātri sniegt attiecīgu paziņojumu datu 
subjektam, taču nepieciešamība īstenot 
piemērotus pasākumus, lai novērstu datu 
aizsardzības pārkāpuma turpināšanos vai 
līdzīgus pārkāpumus, var attaisnot 
kavēšanos.
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Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu jāprecizē, kādas darbības ir vēlamas datu aizsardzības pārkāpumu gadījumos, 
kā arī grozījumus attiecībā uz 31.  un 32. pantu.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Nosakot sīki izstrādātus noteikumus
par formātu un kārtību, kādā jāpaziņo par
personas datu aizsardzības pārkāpumiem, 
būtu pienācīgi jāņem vērā apstākļi, kādos 
noticis pārkāpums, tostarp tas, vai personas 
dati ir bijuši aizsargāti ar piemērotiem 
tehniskiem aizsarglīdzekļiem, ar kuru 
palīdzību var efektīvi ierobežot identitātes 
viltošanas vai cita veida ļaunprātīgas 
izmantošanas iespējamību. Turklāt, 
izstrādājot šādus noteikumus un kārtību, 
būtu jāņem vērā tiesībaizsardzības iestāžu 
likumīgās intereses gadījumos, kad 
priekšlaicīga informācijas atklāšana varētu 
nevajadzīgi kavēt pārkāpuma apstākļu 
izmeklēšanu.

(69) Novērtējot detalizācijas pakāpi 
paziņojumiem par personas datu 
aizsardzības pārkāpumiem, būtu pienācīgi 
jāņem vērā apstākļi, kādos noticis 
pārkāpums, tostarp tas, vai personas dati ir 
bijuši aizsargāti ar piemērotiem tehniskiem 
aizsarglīdzekļiem, ar kuru palīdzību var 
efektīvi ierobežot identitātes viltošanas vai 
cita veida ļaunprātīgas izmantošanas 
iespējamību. Turklāt, izstrādājot šādus 
noteikumus un kārtību, būtu jāņem vērā 
tiesībaizsardzības iestāžu likumīgās 
intereses gadījumos, kad priekšlaicīga 
informācijas atklāšana varētu nevajadzīgi 
kavēt pārkāpuma apstākļu izmeklēšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 32. panta 5. punkta svītrošanas.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums,
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 

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

sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu.
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 35. panta 1.b punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
97. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(97) Ja personas datu apstrāde saistībā ar 
darbībām, ko veic pārziņa vai apstrādātāja 
institūcija Savienībā, notiek vairāk nekā 
vienā dalībvalstī, par šā pārziņa vai 
apstrādātāja darbību uzraudzību un 
attiecīgu lēmumu pieņemšanu visā 
Savienībā būtu jāatbild tikai vienai 
uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu
konsekventu piemērošanu, tiesisko 
noteiktību un samazinātu administratīvo 
slogu šādiem pārziņiem un apstrādātājiem.

(97) Ja personas datu apstrāde saistībā ar 
darbībām, ko veic pārziņa vai apstrādātāja 
institūcija Savienībā, notiek vairāk nekā 
vienā dalībvalstī, par šā pārziņa vai 
apstrādātāja darbību uzraudzību un 
attiecīgu lēmumu pieņemšanu visā 
Savienībā būtu jāatbild tikai vienai 
uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu 
tiesisko noteiktību un samazinātu 
administratīvo slogu šādiem pārziņiem un 
apstrādātājiem.

Or. en

Pamatojums

Noteikums par „vienas pieturas aģentūru” nevar pats par sevi uzlabot konsekvenci. Šajā 
nolūkā iesniegti daži grozījumi par attiecīgiem pantiem, atstājot atbildību par konsekvenci 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas ziņā.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
105. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(105) Lai nodrošinātu šīs regulas 
konsekventu piemērošanu visā Savienībā, 
būtu jāizveido konsekvences mehānisms 
sadarbībai starp uzraudzības iestādēm un ar 
Komisiju. Šo mehānismu jo īpaši būtu 
jāpiemēro, ja uzraudzības iestāde gatavojas 
īstenot pasākumu attiecībā uz datu 
apstrādes darbībām, kas ir saistītas ar preču 
un pakalpojumu piedāvāšanu datu 
subjektiem vairākās dalībvalstīs, vai ar 
šādu datu subjektu novērošanu, vai ja tas 
varētu būtiski ietekmēt personas datu brīvu 
apriti. Tas būtu jāpiemēro arī gadījumos, 
kad uzraudzības iestāde vai Komisija 
pieprasa kāda jautājuma izskatīšanu 
konsekvences mehānisma ietvaros. Šim 
mehānismam nebūtu jāskar pasākumus, ko 
Komisija varētu rīkot, īstenojot savas 
pilnvaras saskaņā ar Līgumiem.

(105) Lai nodrošinātu šīs regulas 
konsekventu piemērošanu visā Savienībā, 
būtu jāizveido konsekvences mehānisms 
sadarbībai starp uzraudzības iestādēm un ar 
Komisiju. Šo mehānismu jo īpaši būtu 
jāpiemēro, ja uzraudzības iestāde gatavojas 
īstenot pasākumu attiecībā uz datu 
apstrādes darbībām, kas ir saistītas ar preču 
un pakalpojumu piedāvāšanu datu 
subjektiem vairākās dalībvalstīs, vai ar 
šādu datu subjektu novērošanu, vai ja tas 
varētu būtiski ietekmēt personas datu brīvu 
apriti. Tas būtu jāpiemēro arī gadījumos, 
kad uzraudzības iestāde vai Komisija 
pieprasa kāda jautājuma izskatīšanu 
konsekvences mehānisma ietvaros. Turklāt 
datu subjektiem vajadzētu būt tiesībām uz 
datu saskanības nodrošināšanu, ja viņi 
uzskata, ka kādas dalībvalsts datu 
aizsardzības iestādes pasākums neatbilst 
šim kritērijam. Šim mehānismam nebūtu 
jāskar pasākumus, ko Komisija varētu 
rīkot, īstenojot savas pilnvaras saskaņā ar 
Līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviests jauns 63.a pants.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
111. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(111) Katram datu subjektam būtu jābūt 
tiesībām iesniegt sūdzību jebkuras 
dalībvalsts uzraudzības iestādē un uz 
tiesību aizsardzību tiesā, ja datu subjekts 
uzskata, ka viņa tiesības saskaņā ar šo 
regulu ir pārkāptas vai ja uzraudzības 
iestāde nereaģē uz sūdzību vai nerīkojas, 

(111) Katram datu subjektam būtu jābūt 
tiesībām iesniegt sūdzību jebkuras 
dalībvalsts uzraudzības iestādē un uz 
tiesību aizsardzību tiesā, ja datu subjekts 
uzskata, ka viņa tiesības saskaņā ar šo 
regulu ir pārkāptas vai ja uzraudzības 
iestāde nereaģē uz sūdzību vai nerīkojas, 
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kad šāda rīcība ir nepieciešama, lai 
aizsargātu datu subjekta tiesības.

kad šāda rīcība ir nepieciešama, lai 
aizsargātu datu subjekta tiesības. Ja datu 
subjekts uzskata, ka saskanība nav 
nodrošināta, viņš var iesniegt sūdzību 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
112. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(112) Jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir datu subjekta
tiesību un interešu aizsardzība attiecībā uz 
viņu datu aizsardzību un kas ir izveidota 
saskaņā ar dalībvalsts tiesībām, būtu jābūt
tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē vai tiesībām iesniegt prasību tiesā 
datu subjekta vārdā vai iesniegt savu 
sūdzību neatkarīgi no datu subjekta 
sūdzības, ja tā uzskata, ka ir noticis 
personas datu aizsardzības pārkāpums.

(112) Jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir pilsoņu tiesību 
un interešu aizsardzība, vajadzētu būt 
tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē vai tiesībām iesniegt prasību tiesā 
datu subjekta vārdā vai iesniegt savu 
sūdzību neatkarīgi no datu subjekta 
sūdzības, ja tā uzskata, ka ir noticis 
personas datu aizsardzības pārkāpums.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts saskaņā ar 73. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
113. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(113) Katrai fiziskai vai juridiskai personai 
būtu jābūt tiesībām uz tiesas aizsardzību 
pret uzraudzības iestādes lēmumiem, kas to 
skar. Tiesvedībai pret uzraudzības iestādi 
būtu jānotiek tās dalībvalsts tiesā, kurā 
atrodas uzraudzības iestāde.

(113) Katrai fiziskai vai juridiskai personai 
būtu jābūt tiesībām uz tiesas aizsardzību 
pret uzraudzības iestādes lēmumiem, kas to 
skar. Procesam pret uzraudzības iestādi 
būtu jānotiek tās dalībvalsts tiesā, kurā 
atrodas uzraudzības iestāde, vai gadījumā, 
ja šī regula netiek pareizi piemērota citā 
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dalībvalstī, — Eiropas datu aizsardzības 
kolēģijā.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
114. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(114) Lai stiprinātu datu subjektu tiesību 
aizsardzību tiesā situācijās, kad kompetentā 
uzraudzības iestāde atrodas citā dalībvalstī, 
kas nav datu subjekta dzīvesvietas 
dalībvalsts, datu subjekts var lūgt jebkurai 
vienībai, organizācijai vai asociācijai, 
kuras mērķis ir datu subjektu tiesību un 
interešu aizsardzība saistībā ar viņu datu 
aizsardzību, iesniegt datu subjekta vārdā 
kompetentajā citas dalībvalsts tiesā prasību 
pret uzraudzības iestādi.

(114) Lai stiprinātu datu subjektu tiesību 
aizsardzību tiesā situācijās, kad kompetentā 
uzraudzības iestāde atrodas citā dalībvalstī, 
kas nav datu subjekta dzīvesvietas
dalībvalsts, datu subjekts var lūgt jebkurai 
vienībai, organizācijai vai asociācijai, 
kuras mērķis ir pilsoņu tiesību un interešu 
aizsardzība, iesniegt datu subjekta vārdā 
kompetentajā citas dalībvalsts tiesā prasību 
pret uzraudzības iestādi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 73. panta 2. punkta grozījuma.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
120. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(120) Lai stiprinātu un tuvinātu 
administratīvās sankcijas par regulas 
pārkāpumiem, katrai uzraudzības iestādei 
būtu jāpiešķir pilnvaras sodīt par 
administratīviem pārkāpumiem. Šajā 
regulā būtu jāuzskaita šie pārkāpumi un 
jānosaka maksimālais attiecīgā 
administratīvā naudas soda apmērs, 
savukārt, soda apmēru katrā atsevišķā 
gadījumā būtu jānosaka samērīgi 

(120) Lai stiprinātu un tuvinātu 
administratīvās sankcijas par regulas 
pārkāpumiem, katrai uzraudzības iestādei 
būtu jāpiešķir pilnvaras sodīt par 
administratīviem pārkāpumiem. Šajā 
regulā būtu jāuzskaita šie pārkāpumi un 
jānosaka maksimālais attiecīgā 
administratīvā naudas soda apmērs, 
savukārt, soda apmēru katrā atsevišķā 
gadījumā būtu jānosaka samērīgi 
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konkrētajai situācijai, pienācīgi ņemot vērā 
jo īpaši pārkāpuma būtību, smagumu un 
ilgumu. Konsekvences mehānismu arī 
varētu izmantot, lai aptvertu tos gadījumus, 
kad ir novērojamas atšķirības 
administratīvo sankciju piemērošanā.

konkrētajai situācijai, pienācīgi ņemot vērā 
jo īpaši pārkāpuma būtību, smagumu un 
ilgumu. Lai stiprinātu iekšejo tirgu, 
administratīvajiem sodiem vajadzētu būt 
saskaņotiem visās dalībvalstīs.
Konsekvences mehānismu arī varētu 
izmantot, lai aptvertu tos gadījumus, kad ir 
novērojamas atšķirības administratīvo 
sankciju piemērošanā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz to administratīvo sodu saskaņotības prasību, kuri iekļauti 78. un 
79. pantā.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
122. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(122) Personas veselības datu apstrāde, kas 
ir īpašas kategorijas dati un kas ir īpaši 
jāaizsargā, bieži vien var būt attaisnota 
vairāku leģitīmu iemeslu dēļ personas un 
visas sabiedrības labā, jo īpaši saistībā ar 
pārrobežu veselības aprūpes 
nepārtrauktības nodrošināšanu. Tāpēc šai 
regulai būtu jānodrošina tuvināti 
nosacījumi personas veselības datu 
apstrādei, ievērojot īpašus un atbilstošus 
aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu 
pamattiesības un personas datus. Tas ietver 
arī fizisku personu tiesības piekļūt saviem 
personas veselības datiem, piemēram, 
datiem par slimības vēsturi, kas aptver tādu 
informāciju kā diagnoze, analīžu rezultāti, 
ārstējošā terapeita vērtējums un ārstēšanas 
vai medicīniskās iejaukšanās pasākumi.

(122) Personas veselības datu apstrāde, kas 
ir īpašas kategorijas dati un kas ir īpaši 
jāaizsargā, bieži vien var būt attaisnota 
vairāku leģitīmu iemeslu dēļ personas un 
visas sabiedrības labā, jo īpaši saistībā ar 
pārrobežu veselības aprūpes 
nepārtrauktības nodrošināšanu. Tāpēc šai 
regulai būtu jānodrošina tuvināti 
nosacījumi personas veselības datu 
apstrādei, ievērojot īpašus un atbilstošus 
aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu 
pamattiesības un personas datus. Tas ietver 
arī fizisku personu tiesības tieši vai 
iepriekš pilnvarotu personu starpniecību
piekļūt saviem personas veselības datiem, 
piemēram, datiem par slimības vēsturi, kas 
aptver tādu informāciju kā diagnoze, 
analīžu rezultāti, ārstējošā terapeita 
vērtējums un ārstēšanas vai medicīniskās 
iejaukšanās pasākumi.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu piekļuvi informācijai pacientu radiniekiem 
galvenokārt tad, kad pacients pats nespēj pieņemt lēmumus vai izmantot šādu informāciju 
slimības nopietnības dēļ.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
122.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(122 a) Personai, kas profesionālo 
pienākumu ietvaros apstrādā personas 
datus attiecībā uz veselību, ja iespējams, 
vajadzētu saņemt datus ar pseidonīmu vai 
anonimizētus datus tā, lai identitāte būtu 
zināma tikai ģimemes ārstam vai 
speciālistam, kas pieprasījis šādu datu 
apstrādi.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu paredzēts ieteikt papildu instrumentu to pilsoņu aizsardzībai, kuru datus 
kontrolē vai apstrādā kāda persona profesionālo pienākumu ietvaros, kurai nav nepieciešams 
zināt datu subjekta identitāti.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) preču vai pakalpojumu piedāvāšanu 
šādiem datu subjektiem Savienībā vai

a) preču un pakalpojumu piedāvāšanu 
šādiem datu subjektiem Savienībā, tostarp 
pakalpojumu, kas tiek sniegti bez 
finansiālām izmaksām privātpersonai, vai

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums palīdz precizēt, ka šīs regulas piemērošanas vēlamais mērķis nav svarīgs 
un ka bezmaksas pakalpojumi, kas nenes peļņu, jāpakļauj tādām pašām prasībām kā citi 
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tirgus dalībnieki, ja pastāv salīdzināmi nosacījumi.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona varētu pamatoti 
izmantot, jo īpaši atsaucoties uz 
identifikācijas numuru, atrašanās vietas 
datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu 
vai vairākiem šai personai raksturīgiem 
fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem;

(1) „datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt pārzinis vai jebkura 
cita fiziska vai juridiska persona jo īpaši 
atsaucoties uz identifikācijas numuru, 
atrašanās vietas datiem, tiešsaistes 
identifikatoru vai vienu vai vairākiem šai 
personai raksturīgiem fiziskās, 
fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem; Lai noteiktu, vai 
personu var identificēt, būtu jāņem vērā:
a) līdzekļi, ko varētu pamatoti izmantot 
pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona, kas piekļūst datiem, lai 
identificētu šādu personu, un
b) pasākumi, ko pārzinis vai apstrādātājs 
ieviesis, lai novērstu, ka ar informācijas 
starpniecību pilnībā var identificēt fizisku 
personu.
Fiziska persona ir „netieši 
identificējama”, ja apstrādātie dati ļauj 
pārzinim vienīgi individualizēt vienu 
personu attiecībā pret citu un ja pārzinis 
nevar pārbaudīt šīs personas identitāti.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā definīcija ir pārāk plaša. Līdzekļu lielāka precizēšana palīdz izskaidrot 
šo jautājumu.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
4. pants  – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „personas dati” ir jebkāda informācija, 
kas attiecas uz datu subjektu;

(2) „personas dati” ir informācija, kas 
attiecas uz identificējamu datu subjektu;

Or. en

Pamatojums

Definīcijas ierobežošana paaugstina tiesību akta drošību un novērš nevajadzīgus 
apgrūtinājumus tādu datu pārziņiem, kas nav tieši svarīgi datu subjektiem.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un nepārprotama 
norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru 
datu subjekts vai nu paziņojuma, vai 
skaidras apstiprinošas darbības veidā 
sniedz piekrišanu savu personas datu 
apstrādei;

(8) „datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un nepārprotama 
norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru 
datu subjekts vai nu paziņojuma, vai 
skaidras apstiprinošas darbības veidā 
sniedz piekrišanu savu personas datu 
apstrādei; ar „konkludentu” apzīmē 
rīcību, kuru nevar saprast divējādi un kas 
ir izvēles rezultāts, un kuras pilnīgai 
īstenošanai ir nepieciešama datu 
apstrāde;

Or. en

Pamatojums

Vienmēr, kad stingri nepieciešama personas datu apstrāde preču piegādei vai pakalpojuma 
sniegšanai, šādu preces vai pakalpojuma pieprasīšanu var uzskatīt par viennozīmīgu gribas 
izpausmi.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
4. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) „galvenās institūcijas atrašanās vieta” (13) „galvenās institūcijas atrašanās vieta”
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attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem; ja lēmumus par personas datu 
apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem nepieņem Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir tur, kur notiek 
galvenās apstrādes darbības saistībā ar 
pārziņa institūcijas darbībām Savienībā.
Attiecībā uz apstrādātāju „galvenās 
institūcijas atrašanās vieta” ir tā centrālās 
pārvaldes institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā;

ir vieta, kurā pārzinis vai datu 
apstrādātājs ir izveidojis uzņēmumu
Savienībā, kur tiek pieņemti galvenie 
lēmumi par personas datu apstrādes 
nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem; ja 
lēmumus par personas datu apstrādes 
nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem 
nepieņem Savienībā, galvenās institūcijas 
atrašanās vieta ir tur, kur notiek galvenās 
apstrādes darbības saistībā ar pārziņa vai 
datu apstrādātāja institūcijas darbībām 
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Vienai un tai pašai definīcijai jāattiecas gan uz datu apstrādātāju, gan pārzini, ja datu 
apstrādātājam ir tieša saikne ar datu subjektu.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
4. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) „bērns” ir persona, kas nav sasniegusi 
18 gadu vecumu;

(18) „bērns” ir persona, kas nav sasniegusi 
14 gadu vecumu;

Or. en

Pamatojums

Ikviena persona, kas ir jaunāka par astoņpadsmit gadiem, ir nepilngadīgais. Ņemot vērā to, 
ka jaunākā paaudze ļoti tiecas izmantot tehnoloģijas, būtu jānošķir bērni no 
nepilngadīgajiem, jo nepilngadīgajiem, ja viņi ir atbilstoši informēti, ir citas problēmas nekā 
bērniem. Nosacījums, ka nepilgadīgie, kas ir vecākajā vecuma grupā, nelieto tiešsaistes 
pakalpojumus, nepadarītu regulu piemērojamu, kamēr attiecībā uz bezsaistes  pakalpojumiem 
ir spēkā valstu likumi par atbildību, kuru uzņemas nepilngadīgie.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešami papildu precizējumi.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma. Ja piekrišama ir nepieciešama 
līguma izpildei, piekrišanas atsaukšana 
nozīmē vēlmi izbeigt līgumu.

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa līgumi (piemēram, apdrošināšanas) var vairs nebūt izpildāmi, ja piekrišana tiek 
atsaukta. Šis precīzākais izklāsts ir nepieciešams attiecībā uz datu subjektu, lai viņš būtu 
informēts par savas izvēles sekām.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārzinis paziņo jebkuru labojumu vai Jebkuru labojumu vai dzēšanu, kas veikta 
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dzēšanu, kas veikta saskaņā ar 16. un 
17. pantu, katram saņēmējam, kuram ir 
izpausti dati, izņemot, ja tas nav iespējams 
vai ja tas ir saistīts ar nesamērīgām 
pūlēm.

saskaņā ar 16. un 17. pantu, paziņo tālāk
katram saņēmējam, kuram ir izpausti dati
bez datu subjekta kontroles.

Or. en

Pamatojums

Datubazes pārdošana trešai pusei neatbrīvo datu pārzini no tā pienākumu izpildes. Ja datu 
subjekts turpretī  brīvprātīgi vai apzināti nodevis datus trešai personai ar pārziņa 
starpniecību, pārzinis tiek atbrīvots no turpmākas atbildības.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta – reģistrēšanas laikā vai saprātīgā 
termiņā pēc iegūšanas, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, kādos dati iegūti vai 
citādi apstrādāti, vai, ja ir paredzēta 
izpaušana citam saņēmējam, un vēlākais, 
kad dati tiek pirmo reizi izpausti.

b) ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta – reģistrēšanas laikā vai saprātīgā 
termiņā pēc iegūšanas, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, kādos dati iegūti vai 
citādi apstrādāti, vai, ja ir paredzēta 
izpaušana citam saņēmējam; vēlākais, kad 
dati vai nu tiek pirmo reizi izpausti vai kad 
tie tiek pirmo reizi apstrādāti, atkarībā no 
tā, kas notiek vispirms.

Or. en

Pamatojums

Šīs informācijas sniegšana ir datu subjekta papildu aizsardzība. Tāpēc pirms tā tiek pabeigta, 
datus nevar ne apstrādāt, ne nodot tālāk.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) Datus, kas kalpo vienīgi 83. pantā 
paredzētajiem mērķiem, neiegūst no datu 
subjekta un šādas informācijas sniegšana 
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nav iespējama vai prasītu nesamērīgas 
pūles, vai

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums tieši izriet no Direktīvas 95/46/EK 11. panta 2. punkta, bet bez šā precizējuma, 
rastos iespēja izvairīties no tiesību aktā noteiktās patērētaju aizsardzības. Ar grozījumu tiek 
atjaunota atbilstība starp sākotnējo nodomu un tekstu.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus saņēmēju 
kategorijām, kas minētas 1. punkta 
f) apakšpunktā, prasības paziņojumam 
par iespējamu piekļuvi, kas minēts 
1. punkta g) apakšpunktā, kritērijus 
nepieciešamajai papildu informācijai, kas 
minēta 1. punkta h) apakšpunktā, 
konkrētās nozarēs un situācijās, un 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus attiecībā uz izņēmumiem, kas 
paredzēti 5. punkta b) apakšpunktā. Šajā 
sakarā Komisija pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešami šādi papildu precizējumi.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;

d) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti, un datu vākšanas laiks;

Or. en

Pamatojums

Nodrošina papildu skaidrību un palīdz datu subjektiem pārbaudīt vai vai tie tiešām devuši 
savu piekrišanu. No otras puses, tādējādi datu pārzinim ir mazāk apgrūtinoši pārbaudīt 
piekrišanas sniegšanas apstākļus.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – pirmā daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) datu pārzinis pēc pieprasījuma un bez 
maksas pienācīgā termiņā sniedz 
pierādījumu datu apstrādes likumībai; 

Or. en

Pamatojums

Ja datu pārzinis sniedz pierādījumu datu subjektiem tieši, tas samazinātu prasību skaitu tiesā.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības 1. punkta g) apakšpunktā 
minētajam paziņojumam, ko datu 
subjektam sniedz par personas datu 
saturu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Papildinājums nešķiet vajadzīgs.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības tikt aizmirstam un tiesības uz 
dzēšanu

Tiesības uz dzēšanu

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais nosaukums ir maldinošs.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pārzinis, kas minēts 1. punktā ir
publiskojis personas datus, tas veic visus 
saprātīgus pasākumus, tostarp arī tehniskus 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publiskošanu pārzinis ir atbildīgs, lai 
informētu trešās personas, kas apstrādā 
šādus datus, ka datu subjekts pieprasījis 
dzēst visas saites uz šiem personas datiem 
vai šo datu kopijas vai atveidojumus. Ja 
pārzinis ir atļāvis trešām personām 
publiskot personas datus, uzskata, ka 
pārzinis ir atbildīgs par šādu publiskošanu.

2. Ja pārzinis, kas minēts 1. punktā ir
pārsūtījis personas datus vai padarījis šos 
datus publiskus, nesaņemot skaidrus datu 
subjekta norādījumus tā rīkoties, tas veic 
visus saprātīgus pasākumus, tostarp arī 
tehniskus pasākumus, saistībā ar datiem, 
par kuru publiskošanu pārzinis ir atbildīgs, 
lai informētu trešās personas, kas apstrādā 
šādus datus, ka datu subjekts pieprasījis 
dzēst visas saites uz šiem personas datiem 
vai šo datu kopijas vai atveidojumus. Ja 
pārzinis ir atļāvis trešām personām 
publiskot personas datus, uzskata, ka 
pārzinis ir atbildīgs par šādu publiskošanu.

Or. en

Pamatojums

Ša noteikums īpaši attiecas uz to datu pārsūtīšanu, kurus pieprasīts dzēst. Jābūt skaidram, ka 
gadījumā, ja datu subjekts tos publiskojis, devis norādījumus pārzinim darīt to vai izdarījis to 
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ar pārziņa starpniecību, atbildība vēl arvien paliek datu subjektam. No otras puses, pārzinis 
ir atnildīgs par šā noteikuma piemērošanu arī attiecībā uz datiem, kuri brīvprātīgi pārnesti 
vai padarīti pieejami trešām personām, kurām nav nekādas saistības ar datu subjektu.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
17. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt:

svītrots

a) kritērijus un prasības 1. punkta 
piemērošanai konkrētās nozarēs un 
konkrētās datu apstrādes situācijās;
b) nosacījumus saišu uz personas datiem 
un datu kopiju, un atveidojumu dzēšanai 
no publiski pieejamiem komunikācijas 
pakalpojumiem, kā minēts 2. punktā;
c) kritērijus un nosacījumus personas 
datu apstrādes ierobežošanai, kā minēts 
4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šādi papildu precizējumi nešķiet vajadzīgi.

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt elektronisko 
formātu, kas minēts 1. punktā, un 
tehniskos standartus, modalitātes un 
procedūras personas datu nosūtīšanai 
saskaņā ar 2. punktu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Tiklīdz formāts ir pārnēsājams, tirgus to var nodrošināt bez Komisijas iejaukšanās.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja apstrādātajiem datiem (vismaz 
daļēji) no datu subjekta viedokļa nav 
nozīmes, saistības, kas izriet no šā panta, 
netiek piemērotas, 

Or. en

Pamatojums

Daži dati, tiklīdz tie ir apstrādāti, interesē vienīgi pārzini (piemēram, dati, kas apstrādāti 
kredītspējas noteikšanai, vai lielveikala savāktā iepirkšanās vēsture ar klienta karšu 
starpniecību), un to brīvas pieejas nodrošināšana konkurentiem var būt kaitējoša. Tomēr datu 
subjektam ir tiesības piekļūt datiem, bet datu pārvietojmību nevar izvirzīt tam par 
priekšnoteikumu.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir celts iebildums saskaņā ar 1. un 
2. punktu, pārzinis vairs neizmanto vai 
citādi neapstrādā attiecīgos personas datus.

3. Ja ir celts iebildums saskaņā ar 1. un 
2. punktu, pārzinis vairs neizmanto, 
neglabā vai citādi neapstrādā attiecīgos 
personas datus.

Or. en

Pamatojums

Neapstrādājamu datu glabāšana datu pārzinim rada izdevumus un ir bīstama datu subjektam 
gadījumā, ja datubāzei piekļūs nepilnvarotas personas. Tas ir tikai precizējums.
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Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai fiziskai personai ir tiesības nebūt 
tāda pasākuma subjektam, kas rada šai 
fiziskai personai tiesiskas sekas vai to 
būtiski skar un kura pamatā ir tikai 
automatizēta datu apstrāde, kas paredzēta, 
lai izvērtētu konkrētus ar viņu saistītus 
personiskus aspektus vai analizētu, vai 
prognozētu, piemēram, fiziskas personas 
sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, 
atrašanās vietu, veselību, personīgās 
vēlmes, uzticamību vai uzvedību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī pieeja izriet no profilu izstrādes negatīva vērtējuma, kura tomēr ir ļoti lietderīga 
tirgvedībā, finanšu pakalpojumos un preču un pakalpojumu pielāgošanai klientu velmēm. Šīs 
punkts ir jāsvītro, lai pavērstu pieeju pretēji un atļautu profilu izstrādāšanu, aizliedzot to 
vienīgi tad, ja tai var būt turpmāk aprakstītās sekas.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot citus šīs regulas noteikumus,
persona var būt par 1. punktā minētā 
pasākuma subjektu tikai tad, ja apstrādi:

2. Neskarot citus šīs regulas noteikumus,
pasākums, kas rada juridiskas sekas kādai 
personai vai ievērojami ietekmē šo 
personu un kura pamatā ir tikai
automatizēta datu apstrāde, kas paredzēta, 
lai izvērtētu konkrētus ar viņu saistītus 
personiskus aspektus vai analizētu, vai 
prognozētu, piemēram, fiziskas personas 
sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, 
atrašanās vietu, veselību, personīgās 
vēlmes, uzticamību vai uzvedību, ir 
likumīgs, ja apstrādi:

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pamato ar datu subjekta piekrišanu, 
ievērojot 7. panta nosacījumus un 
atbilstošus aizsardzības pasākumus.

c) pamato ar datu subjekta piekrišanu, 
ievērojot 7., 15. un 16. panta nosacījumus 
un atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Mainot pieeju, profilui zstrāde ir atļauta, ja datu subjekts ir par to informēts un viņam ir 
iespēja piekļūt izmantojamai informācijai par personu (15. pants) un mainīt to, ja tā ir 
nepareiza (16. pants).

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts tāpat ir pietiekami skaidrs, un papildu precizījumi šķiet nevajadzīgi.
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Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis īsteno mehānismus, kas pēc 
noklusējuma nodrošina, ka apstrādā tikai 
tos personas datus, kas ir nepieciešami 
katram konkrētajam apstrādes nolūkam, un 
tos jo īpaši nevāc vai neglabā, pārsniedzot 
minimumu, kas nepieciešams šiem 
nolūkiem, gan attiecībā uz datu apjomu, 
gan glabāšanas ilgumu. Jo īpaši šie 
mehānismi nodrošina, ka pēc noklusējuma 
personas datus nedara pieejamus 
nenoteiktam personu skaitam.

2. Pārzinis īsteno mehānismus, kas pēc 
noklusējuma nodrošina, ka apstrādā tikai 
tos personas datus, kas ir nepieciešami 
katram konkrētajam apstrādes nolūkam, un 
tos jo īpaši nevāc vai neglabā, pārsniedzot 
minimumu, kas nepieciešams šiem 
nolūkiem, gan attiecībā uz datu apjomu, 
gan glabāšanas ilgumu. Turklāt jo īpaši šie 
mehānismi nodrošina, ka pēc noklusējuma 
personas datus nedara pieejamus 
nenoteiktam personu skaitam, ja vien tas 
nav pamatoti saskaņā ar 6. pantu. 

Or. en

Pamatojums

Šā panta tekstu spēcīgi ir ietekmējusi Linqvist lieta. Tomēr ir daži gadījumi, kad dažu datu 
pieejamība noteiktam cilvēku skaitam ir pamatota ar likumu (piemēram, vēlēta amata 
kandidātu dzimšanas datumu pieejamība) vai balstās uz sniegtajiem pakalpojumiem 
(piemēram, sociālie tīkli). Atkarībā no konkrēta gadījuma, pieejamo datu apjoms var būt 
plašāks vai arī ierobežotāks.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārzinis personas datu apstrādes 
nolūkus, nosacījumus un līdzekļus nosaka 
kopīgi ar citiem, kopīgie pārziņi, 
savstarpēji vienojoties, nosaka savus 
attiecīgos pienākumus, lai izpildītu šajā 
regulā uzliktās saistības, jo īpaši attiecībā 
uz procedūrām un mehānismiem datu 
subjekta tiesību izmantošanai.

Ja pārzinis personas datu apstrādes 
nolūkus, nosacījumus un līdzekļus nosaka 
kopīgi ar citiem, kopīgie pārziņi, 
savstarpēji vienojoties, nosaka savus 
attiecīgos pienākumus, lai izpildītu šajā 
regulā uzliktās saistības, jo īpaši attiecībā 
uz procedūrām un mehānismiem datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Ja tas nav 
noteikts vai arī nav pietiekami skaidrs, 
datu subjekts var īstenot savas tiesības 
attiecībā pret jebkuru pārzini, kuriem ir 
vienāda apjoma atbildība.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu datu subjektam tiek noteikta lielāka aizsardzība šajā īpašajā gadījumā.

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmumam, kas nodarbina mazāk 
nekā 250 personas, vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumam, kurš darbojas kā datu pārzinis attiecībā uz Eiropas datu subjektu personu 
datiem, ir jābūt tieši atbildīgam. Šajā sakarībā nav nekādas atšķirības, vai runa ir par 
mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz apstrādātāja 
atbildību, pienākumiem un uzdevumiem 
saskaņā ar 1. punktu un attiecībā uz 
nosacījumiem, kas ļauj atvieglot personas 
datu apstrādi uzņēmumu grupas ietvaros, 
jo īpaši kontroles un ziņošanas nolūkos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šie precizējumi nav nepieciešami. Pārsūtīšana uzņēmumu grupas iekšienē jau ir apskatīta šā 
priekšlikuma citā daļā.
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Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzinis un apstrādātājs un, ja tāds ir, arī 
pārziņa pārstāvis dara šo dokumentāciju 
pieejamu uzraudzības iestādei pēc tās 
pieprasījuma.

3. Pārzinis un apstrādātājs un, ja tāds ir, arī 
pārziņa pārstāvis dara šo dokumentāciju 
pieejamu uzraudzības iestādei pēc tās 
pieprasījuma un elektroniskā veidā arī 
datu subjektam.

Or. en

Pamatojums

Privātuma politika būtu jāpadara pieejama datu subjektam, kā arī uzraudzības iestādei.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) uzņēmumam vai organizācijai, kas
apstrādā personas datus tikai
palīgdarbības veidā salīdzinājumā ar tā 
galveno darbību.

Or. en

Pamatojums

Datu pārziņa uzņēmuma lielums neietekmē datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz 1. punktā minēto 

svītrots
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dokumentāciju, lai jo īpaši ņemtu vērā 
pārziņa un apstrādātāja un, ja tāds ir, arī 
pārziņa pārstāvja, pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešami šāds papildu precizējums.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
gadījumā pārzinis bez nepamatotas 
kavēšanās un, ja tas iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundās no brīža, kad tas kļuvis 
zināms, paziņo uzraudzības iestādei par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu.
Paziņojumam uzraudzības iestādei 
pievieno pamatotu paskaidrojumu, ja 
paziņošana nav notikusi 24 stundu laikā.

1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
gadījumā pārzinis bez nepamatotas 
kavēšanās paziņo uzraudzības iestādei par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Ja noticis datu aizsardzības pārkāpums, prioritāriemi vajadzētu būt attiecīgiem pasākumiem, 
kas paredzēti, lai mazinātu kaitējumu. Nosakot precīzu paziņošanas termiņu, prioritāte tiek 
pārcelta uz paziņošanu.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārzinis dokumentē visus personas datu 
aizsardzības pārkāpumus, norādot 
pārkāpumu izdarīšanas apstākļus, to sekas 
un veiktās koriģējošās darbības. 
Dokumentācijai jāļauj uzraudzības iestādei 
pārbaudīt šā panta ievērošanu. 

4. Pārzinis dokumentē visus personas datu 
aizsardzības pārkāpumus, norādot 
pārkāpumu izdarīšanas apstākļus, to sekas 
un veiktās koriģējošās darbības. 
Dokumentācijai jāļauj uzraudzības iestādei 
pārbaudīt šā un 30. panta ievērošanu. 
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Dokumentācijā ietver tikai šim nolūkam 
nepieciešamo informāciju.

Dokumentācijā ietver tikai šim nolūkam 
nepieciešamo informāciju.

Or. en

Pamatojums

Datu pārzinim ir jāpierāda, ka viņš ir veicis visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai 
izvairītos no datu aizsardzības neievērošanas, un ka viņš datu aizsardzības pārkāpumus 
pārvaldījis pareizi.

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz 1. un 2. punktā 
minētā personas datu aizsardzības 
pārkāpuma konstatēšanu un jo īpaši 
apstākļus, kuros pārzinim un 
apstrādātājam ir pienākums ziņot par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams šāds papildu precizējums.

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja personas datu aizsardzības pārkāpums 
var nelabvēlīgi ietekmēt datu subjekta 
personas datu vai privātuma aizsardzību, 
pārzinis pēc tam, kad ir paziņojis par 
pārkāpumu saskaņā ar 31. pantu, bez 
nepamatotas kavēšanās informē datu 
subjektu par personas datu aizsardzības 

1. Ja personas datu aizsardzības pārkāpums 
var nelabvēlīgi ietekmēt datu subjekta 
personas datu vai privātuma aizsardzību
vai ja datu subjekta iejaukšanās var  
izšķiroši mazināt datu aizsardzības 
pārkāpuma iespējamās blakusparādības, 
pārzinis reizē ar citiem steidzamiem 
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pārkāpumu. pasākumiem, kā arī pirms paziņošanas
par pārkāpumu saskaņā ar 31. pantu, bez 
nepamatotas kavēšanās informē datu 
subjektu par personas datu aizsardzības 
pārkāpumu

Or. en

Pamatojums

Ir gadījumi, kad sadarbība ar datu subjektu ir būtiska, lai mazinātu datu aizsardzības 
pārkāpuma blakusparādības. Piemēram, ja ir nozagts kredītkartes numurs, datu subjekts ir 
vienīgais, kurš spēj nošķirt paša veiktos maksājumus, no maksājumiem, kurus veikušas 
nepilnvarotas personas. Tāpēc sadarbība ar viņu ir pat svarīgāka nekā iestādes informēšana. 
Papildus atsauce uz šādiem gadījumiem un prioritātes noteikšana tiem kļūst svarīgāka.

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
apstākļiem, kādos personas datu 
aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzības iestādei ietekmes novērtējumā ir visa nepieciešamā informācija, lai 
novērtētu, vai datu aizsardzības pārkāpuma sekām ir iespējamas blakusparādības attiecībā uz 
personas datiem vai datu subjekta privātumu.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Datu pārziņa vai apstrādātāja uzņēmuma lielums neietekmē datu subjekta personas datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pēc b) apakšpunkta svītrošanas 1. punktā, šim punktam vairs nav jēgas.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
35. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šādi papildu precizējumi nav nepieciešami.
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Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz datu aizsardzības 
inspektora uzdevumiem, sertifikāciju, 
statusu, pilnvarām un resursiem saskaņā 
ar 1. punktā minēto.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešami šādi papildu precizējumi.

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesiskuma princips, spēkā esošie 
attiecīgie tiesību akti – gan vispārīgie, gan 
nozaru – ietverot arī tos, kas attiecas uz 
sabiedrības drošību, aizsardzību, valsts 
drošību un krimināltiesībām, profesionālie 
noteikumi un drošības pasākumi, kurus 
ievēro šajā valstī vai starptautiskajā 
organizācijā, kā arī tiesību efektivitāte un 
īstenojamība, ietverot efektīvus datu 
subjektu tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta;

a) tiesiskuma princips, spēkā esošie 
attiecīgie tiesību akti – gan vispārīgie, gan 
nozaru – ietverot arī tos, kas attiecas uz 
sabiedrības drošību, aizsardzību, valsts 
drošību un krimināltiesībām, profesionālie 
noteikumi un drošības pasākumi, kurus 
ievēro šajā valstī vai starptautiskajā 
organizācijā, tiesu precedenti, kā arī 
tiesību efektivitāte un īstenojamība, 
ietverot efektīvus datu subjektu 
tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta;

Or. en

Pamatojums

Dažās valstīs tiesu nolēmumu precedentiem ir liela nozīme (piemēram, valstīs, kur spēkā ir 
paražu tiesības)..
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Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
41. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī sarakstu ar tām trešām 
valstīm, trešās valsts teritorijām un 
apstrādes nozarēm un starptautiskām 
organizācijām, par kurām ir pieņemts 
lēmums par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību vai nepietiekamību.

7. Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un tās tīmekļa vietnē 
sarakstu ar tām trešām valstīm, trešās valsts 
teritorijām un apstrādes nozarēm un 
starptautiskām organizācijām, par kurām ir 
pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību vai nepietiekamību.

Or. en

Pamatojums

Tīmekļa vietnē informāciju ir vieglāk aktualizēt un daudzos gadījumos — arī atrast.

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
62. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav jēgas pārslogot Komisiju ar šādiem uzdevumiem, jo Eiropas datu aizsardzības kolēģija
to var izdarīt labāk.

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
63.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

63.a pants
Pārsūdzēšanas procedūras
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Neskarot dalībvalstu un Savienības tiesu 
sistēmu kompetenci, Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija var pieņemt 
saistošus atzinumus, ja:
a) datu subjekts vai datu pārzinis 
iesniedzis sūdzību sakarā ar šīs regulas 
neatbilstīgu piemērošanu dalībvalstīs un
b) nedarbojas šīs regulas 58. līdz 
63. pantā aprakstītais konsekvences 
mehānisms, lai nodrošinātu, ka Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas locekļi ar 
vienkāršu balsu vairākumu vienojas par 
pasākumu.
Pirms šāda atzinuma pieņemšanas 
Eiropas datu aizsardzības kolēģija ņem 
vērā ikvienas datu aizsardzības iestādes 
sniegto informāciju, tostarp iesaistīto 
pušu viedokli.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgi no dadu aizsardzības iestādes kompetences galvenā uzņēmuma valstī ir 
nepieciešams papildu pasākums, lai nodrošinātu saskanību visā iekšējā tirgū tajā retajā 
gadījumā, ja kāds pasākums ir tik strīdīgs, ka ar konsekvences mehānismu nav bijis iespējams 
panākt plašu konsensu.

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izdod atzinumus par uzraudzību iestāžu 
lēmumu projektiem saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kas minēts 
57. pantā;

d) izdod atzinumus par uzraudzību iestāžu 
lēmumu projektiem saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kas minēts 57.
un 63.a pantā;

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst jaunajam 63.a pantam.
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Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē 
viena vai vairāku datu subjektu vārdā, ja tā 
uzskata, ka datu subjektu tiesības, 
pamatojoties uz šo regulu, ir pārkāptas 
personas datu apstrādes rezultātā.

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt 
pilsoņu tiesības un intereses, ir tiesības 
iesniegt sūdzību jebkuras dalībvalsts 
uzraudzības iestādē viena vai vairāku datu 
subjektu vārdā, ja tā uzskata, ka datu 
subjektu tiesības, pamatojoties uz šo 
regulu, ir pārkāptas personas datu apstrādes 
rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir pārāk ierobežots. Paplašinot subjektu skaitu, kuriem ir tiesības  
iesniegt sūdzības, tiek garantētas datu subjektu tiesības.

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai fiziskai vai juridiskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā pret uzraudzības 
iestādes lēmumiem, kas tos skar.

1. Neskarot 63.a panta aprakstīto 
procedūru, katrai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības vērsties tiesā pret 
uzraudzības iestādes lēmumiem, kas tos 
skar.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst jaunajam 63.a pantam.

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
78. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas pārkāpumiem un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka šos noteikumus īsteno, ietverot 
gadījumus, kad pārzinis neievēro 
pienākumu iecelt pārstāvi. Paredzētās 
sankcijas ir efektīvas, samērīgas un 
atturošas.

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas pārkāpumiem un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka šos noteikumus īsteno, ietverot 
gadījumus, kad pārzinis neievēro 
pienākumu iecelt pārstāvi. Paredzētās 
sankcijas ir efektīvas, saskaņotas, 
samērīgas un atturošas.

Or. en

Pamatojums

Sankcijas japiemēro saskaņoti visā Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, saskanīgs, samērīgs 
un atturošs. Administratīvā naudas soda 
apmēru nosaka, ņemot vērā pārkāpuma 
raksturu, smagumu un ilgumu, vai 
pārkāpums izdarīts tīši vai aiz 
neuzmanības, fiziskās vai juridiskās 
personas atbildības līmeni un šīs personas 
iepriekš izdarītos pārkāpumus, tehniskos 
un organizatoriskos pasākumus un 
procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Administratīvie sodi jāpiemēro saskaņoti visā Eiropas Savienībā.
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Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
81. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus un saskaņā ar 9. panta 
2. punkta h) apakšpunktu personas 
veselības datu apstrāde notiek, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem, kas paredz atbilstošus un 
īpašus datu subjektu likumīgo interešu 
aizsardzības pasākumus, un tā ir 
nepieciešama:

1. Ņemot vērā šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus un saskaņā ar 9. panta 
2. punkta h) apakšpunktu personas 
veselības datu apstrāde notiek, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem, kas paredz atbilstošus, 
saskaņotus un īpašus datu subjektu 
likumīgo interešu aizsardzības pasākumus, 
un tā ir nepieciešama:

Or. en

Pamatojums

Saskaņošanas prasības pievienošana ļauj dalībvalstu tiesībās saglabāt nelielu brīvības 
pakāpi, paturot prātā vienotā tirgus mērķi.

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešami šādi papildu precizējumi.
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Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
83. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz personas datu 
apstrādi 1. un 2. punktā minētajos 
nolūkos un attiecībā uz nepieciešamiem 
ierobežojumiem datu subjektu tiesībām uz 
informāciju un piekļuvi, precizējot 
nosacījumus un aizsardzības pasākumus 
datu subjektu tiesībām šajos apstākļos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešami šādi papildu precizējumi.

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
84. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Vēlākais līdz 91. panta 2. punktā 
noteiktajam datumam katra dalībvalsts 
paziņo Komisijai noteikumus, ko tā 
pieņēmusi saskaņā ar 1. punktu, lai 
Komisija apstiprinātu saskanību ar pārējo 
dalībvalstu noteikumiem, turklāt tās 
nekavējoties paziņo Komisijai par 
jebkuriem turpmākiem šo noteikumu 
grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

Vienotā tirgus funkcionēšanai ir nepieciešama saskaņota šīs regulas piemērošana.
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Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 6. panta 5. punktā, 8.panta 
3. punktā, 9. panta 3. punktā, 12. panta 
5. punktā, 14. panta 7. punkta, 15. panta 
3. punktā, 17. panta 9. punktā, 20. panta
6. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 5. punktā, 28. panta 
5. punktā, 30. panta 3. punktā, 31. panta 
5. punktā, 32. panta 5. punktā, 33. panta 
6. punktā, 34. panta 8. punktā, 35. panta 
11. punktā, 37. panta 2. punktā, 39. panta 
2. punktā, 43. panta 3. punktā, 44. panta 
7. punktā, 79. panta 6. punktā, 81. panta 
3. punktā, 82. panta 3. punktā un
83. panta 3. punktā, piešķirtas Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot ar šīs regulas spēkā 
stāšanās dienu.

2. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas , 8.panta 3. punktā, 9. panta 
3. punktā, 12. panta 5. punktā, 20. panta
5. punktā, 23. panta 3. punktā, 30. panta 
3. punktā, 33. panta 6. punktā, 34. panta 
8. punktā, 39. panta 2. punktā, 43. panta 
3. punktā, 44. panta 7. punktā, 79. panta
7. punktā un 82. panta 3. punktā, piešķirtas 
Komisijai uz nenoteiktu laiku, sākot ar šīs 
regulas spēkā stāšanās dienu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt atbilstību ar grozījumiem, kuri izslēdz šādas pilnvaras. Ja ir 
izdarīta punkta korekcija, uz kuru ir atsauce, ir atrasta drukas kļūda.

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
86. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 6. panta 5. punktā, 8.panta 
3. punktā, 9. panta 3. punktā, 12. panta 
5. punktā, 14. panta 7. punkta, 15. panta 
3. punktā, 17. panta 9. punktā, 20. panta
6. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 5. punktā, 28. panta 
5. punktā, 30. panta 3. punktā, 31. panta 
5. punktā, 32. panta 5. punktā, 33. panta 
6. punktā, 34. panta 8. punktā, 35. panta 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 
3. punktā, 9. panta 3. punktā, 12. panta 
5. punktā, 20. panta 5. punktā, 23. panta 
3. punktā, 30. panta 3. punktā, 33. panta 
6. punktā, 34. panta 8. punktā, 39. panta 
2. punktā, 43. panta 3. punktā, 44. panta 
7. punktā, 79. panta 7. punktā un 82. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidzas lēmumā 
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11. punktā, 37. panta 2. punktā, 39. panta 
2. punktā, 43. panta 3. punktā, 44. panta 
7. punktā, 79. panta 6. punktā, 81. panta 
3. punktā, 82. panta 3. punktā un 83. panta 
3. punktā, Eiropas Parlaments vai 
Padome var atsaukt jebkurā brīdī. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidzas lēmumā 
norādītās tiesības pieņemt deleģētos aktus.
Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar spēkā esošos 
deleģētos aktus.

norādītās tiesības pieņemt deleģētos aktus.
Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek pilnveidoti tie grozījumi, ar kuriem tiek svītrotas minētās pilnvaras. Ja 
minētais pants ir grozīts, ir konstatēta drukas kļūda.

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
6. panta 5. punktu, 8. panta 3. punktu, 
9. panta 3. punktu, 12. panta 5. punktu, 
14. panta 7. punktu, 15. panta 3. punktu, 
17. panta 9. punktu, 20. panta 6. punktu, 
22. panta 4. punktu, 23. panta 3. punktu, 
26. panta 5. punktu, 28. panta 5. punktu, 
30. panta 3. punktu, 31. panta 5. punktu, 
32. panta 5. punktu, 33. panta 6. punktu, 
34. panta 8. punktu, 35. panta 11. punktu, 
37. panta 2. punktu, 39. panta 2. punktu, 
43. panta 3. punktu, 44. panta 7. punktu, 
79. panta 6. punktu, 81. panta 3. punktu, 
82. panta 3. punktu un 83. panta 3. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 
pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
informēšanas par šo aktu ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome pret to nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8. panta 3. punktu, 9. panta 3. punktu, 
10. panta 34. punktu, 12. panta 5. punktu, 
20. panta 5. punktu, 30. panta 3. punktu, 
33. panta 6. punktu, 43. panta 3. punktu, 
44. panta 7. punktu un 79. panta 7. punktu 
un 82. panta 3. punktu stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes informēšanas par 
šo aktu ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
pret to nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.
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gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteiks. Šo termiņu pagarina 
par diviem mēnešiem pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu to grozījumu spēkā esamību, ar kuriem 
svītrotas pilnvaras, uz kurām ir atsauce panta sākumā.


