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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2012 m. sausio 25 d. Europos Komisija pristatė išsamią ES duomenų apsaugos nuostatų 
reformą. Siūlomu reglamentu siekiama suderinti teises į privatumą internete ir užtikrinti laisvą 
tokių duomenų judėjimą Europos Sąjungoje.

Siūlomu reglamentu taip pat siekiama:

 pritaikyti duomenų apsaugą prie pasikeitusių skaitmeninio pasaulio poreikių, žinant, 
kad dabartinės nuostatos buvo priimtos prieš 17 metų, kai mažiau kaip 1 proc. 
europiečių naudojosi internetu;

 užkirsti kelią dabartiniams įvairių valstybių narių nukrypimams įgyvendinant 1995 m. 
nuostatas ir užtikrinti, kad pagrindinės teisės į asmens duomenų apsaugą būtų 
taikomos vienodai visose Sąjungos veiklos srityse;

 sustiprinti vartotojų pasitikėjimą interneto paslaugomis teikiant geresnę informaciją 
apie teises ir duomenų apsaugą, t. y. nustatyti teisę taisyti duomenis, būti pamirštam ir 
ištrinti duomenis, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę prieštarauti;

 sustiprinti bendrąją skaitmeninę rinką mažinant dabartinį susiskaidymą ir 
administracinę naštą ir, žvelgiant plačiau, siekti, kad ji atliktų svarbų vaidmenį 
strategijoje „Europa 2020“. 

Palyginti su dabartine Direktyva 95/46/EB, siūlomu reglamentu nustatoma, kad viešajame 
sektoriuje privaloma paskirti duomenų apsaugos pareigūną; privačiajame sektoriuje toks 
pareigūnas skiriamas didelėms įmonėms, turinčioms daugiau kaip 250 darbuotojų ir įmonėms, 
kurių pagrindinė veikla susijusi su asmens duomenų tvarkymu.

Taip pat buvo pataisytos nuostatos, susijusios su duomenų perdavimu trečiosioms šalims ar 
tarptautinėms organizacijoms.

Pagal šį pasiūlymą įsteigiama Europos duomenų apsaugos valdyba ir numatomos sankcijos, 
nuobaudos ir teisė reikalauti atlyginti žalą tuo atveju, jei pažeidžiamas šis reglamentas. 

Nuomonės referentas iš esmės pritaria pagrindiniams Komisijos pasiūlymo tikslams.

Siūlomi pakeitimai turėtų padėti išvengti per didelės administracinės naštos įmonėms, ypač 
toms, kurios įdiegusios privatumo apsaugos atskaitomybę, ir užtikrinti tam tikrą lankstumo 
lygį dėl kai kurių reglamento nuostatų, visų pirma susijusių su atskaitomybės sistema ir 
pranešimu priežiūros institucijai. Taip pat kai kurios pasiūlymo originalo tekste pateikiamos 
apibrėžtys ir aspektai turi būti patikslinti, įtraukti į kontekstą ir supaprastinti. 

Nuomonės referentas pirmenybę teikia kiekybiniam, o ne kokybiniam požiūriui į duomenų 
apsaugą, kai daugiausia dėmesio skiriama įmonių valdymui, paremtam minėtuoju 
atskaitomybės principu, o ne pernelyg dideliam pasitikėjimui sutikimo ir biurokratinio 
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dokumentavimo procedūromis, kurios vis dėlto atlieka tam tikrą vaidmenį duomenų apsaugos 
srityje. 

Tai pat svarbu pabrėžti techninių sprendimų, pavyzdžiui, pritaikytosios privatumo apsaugos, 
pseudonimizacijos ir duomenų anonimiškumo užtikrinimo, vaidmenį, pirmenybę teikiant 
jautrių duomenų apsaugai ir tikslinėms atitikties užtikrinimo priemonėms.

Nuomonės referentas norėtų pabrėžti, kaip svarbu vengti nenumatytų pasekmių, kurios gali 
turėti neigiamą poveikį tokiose srityse kaip spaudos laisvė, sveikatos moksliniai tyrimai, kova 
su finansiniais nusikaltimais, kova su sukčiavimu, sportas ir inovacijos diegiant pažangiuosius 
elektros energijos tinklus ir pažangiąsias transporto sistemas.

Kitas pasiūlymo aspektas susijęs su dideliu deleguotųjų aktų skaičiumi. Nuomonės referentas 
mano, kad deleguotieji aktai naudojami per dažnai ir siūlo daugumą jų išbraukti.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, 
teisingumo ir Vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 7 ir 
8 straipsnius,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių 
konvenciją, ypač į jos 8 straipsnį,

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) saviraiškos ir informacijos laisvė yra 
pagrindinė teisė, numatyta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 
straipsnyje. Ši teisė apima laisvę turėti 
savo įsitikinimus, gauti bei skleisti 
informaciją ir idėjas nekliudant valdžios 
institucijoms ir nepaisant valstybių sienų. 
Turėtų būti gerbiama žiniasklaidos laisvė 
ir pliuralizmas;

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai paminėta informacijos laisvė ir teisė į laisvą saviraišką, kurios yra 
pagrindinės teisės Europos Sąjungoje, numatytos Europos pagrindinių teisių chartijos 11 
straipsnyje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) asmens privatumo apsauga turėtų 
būti svarbiausias aspektas tvarkant 
asmens duomenis viešuosiuose 
registruose;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) neturėtų būti pažeisti laisvos prieigos 
prie informacijos principai, kurie būdingi 
valstybėms narėms dėl jų konstitucinių 
tradicijų, o saviraiškos laisvė ir spaudos 
laisvė, kaip apibrėžta valstybių narių 
konstitucijose, turėtų būti apsaugotos;



PE496.562v02-00 6/180 AD\927816LT.doc

LT

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl sparčios technologinės plėtros ir 
globalizacijos kyla naujų asmens duomenų 
apsaugos sunkumų. Stipriai išaugo 
keitimosi duomenimis ir jų rinkimo mastas.
Technologijos leidžia privačioms įmonėms 
ir valdžios institucijoms vykdant savo 
veiklą precedento neturinčiu mastu 
naudotis asmens duomenimis. Asmenys vis 
dažniau viešina asmeninę informaciją, su 
kuria galima susipažinti pasauliniame 
tinkle. Technologijos pakeitė ekonominį ir 
socialinį gyvenimą todėl reikia palengvinti 
laisvą duomenų judėjimą Sąjungoje ir jų 
perdavimą į trečiąsias šalis bei 
tarptautinėms organizacijoms, kartu
užtikrinant aukštą asmens duomenų 
apsaugos lygį;

(5) dėl sparčios technologinės plėtros ir 
globalizacijos kyla naujų asmens duomenų 
apsaugos sunkumų. Stipriai išaugo 
keitimosi duomenimis ir jų rinkimo mastas.
Technologijos leidžia privačioms įmonėms 
ir valdžios institucijoms vykdant savo 
veiklą precedento neturinčiu mastu 
naudotis asmens duomenimis. Asmenys vis 
dažniau viešina asmeninę informaciją, su 
kuria galima susipažinti pasauliniame 
tinkle. Technologijos pakeitė ekonominį ir 
socialinį gyvenimą, todėl reikia geresnių 
teisinių apsaugos priemonių, kurias 
taikant būtų galima palengvinti laisvą 
duomenų judėjimą Sąjungoje ir jų 
perdavimą į trečiąsias šalis bei 
tarptautinėms organizacijoms, užtikrinant 
aukštą asmens duomenų apsaugos lygį;

Pagrindimas

Nors reglamentas turi du tikslus – apsaugoti asmens duomenis ir leisti jiems laisvai judėti 
Sąjungoje – , pirmasis tikslas turėtų būti pabrėžiamas labiau, kadangi tai yra pagrindinė 
teisė.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) be kitų technologijų, nuotolinių 
kompiuterinių išteklių paslaugos galėtų 
pakeisti Europos ekonomiką, jei bus 
nustatytos tinkamos duomenų saugos ir 
duomenų apsaugos priemonės. Norint 
užtikrinti aukščiausią asmens duomenų 
saugos lygį, labai svarbu suprasti šiame 
reglamente nustatytas duomenų valdytojų 
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ir duomenų tvarkytojų teises ir pareigas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Duomenų tvarkymo taisyklės teoriškai jau yra lygiavertės visose valstybėse narėse. Šio 
metodo nesilaikymas yra priežastis, dėl kurios siūloma priimti šį reglamentą. Ši 
konstatuojamoji dalis turėtų tinkamai atspindėti šį požiūrį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sutarties 16 straipsnio 2 dalimi 
Europos Parlamentas ir Taryba įgaliojami 
nustatyti asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir laisvo asmens duomenų 
judėjimo taisykles;

(10) Sutarties 16 straipsnio 2 dalimi 
Europos Parlamentas ir Taryba įgaliojami 
nustatyti asmenų apsaugos taisykles 
Sąjungos institucijoms, organams, 
įstaigoms ir agentūroms bei valstybėms 
narėms tvarkant asmens duomenis, kai 
vykdoma veikla patenka į Sąjungos teisės 
taikymo sritį, ir laisvo asmens duomenų 
judėjimo taisykles;
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Pakeitimas 10Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant užtikrinti vienodą asmenų 
apsaugą visoje Sąjungoje ir pašalinti 
skirtumus, kurie kliudo asmens duomenų 
judėjimui vidaus rinkoje, būtina priimti 
reglamentą, kuris ūkinės veiklos 
vykdytojams, įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, suteiktų 
teisinio tikrumo ir skaidrumo, asmenims –
visose valstybėse narėse vienodas teisiškai 
įgyvendinamas teises, duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams –
nustatytų vienodas pareigas bei 
atsakomybę, užtikrintų nuoseklią asmens 
duomenų tvarkymo priežiūrą ir visose 
valstybėse narėse lygiavertes sankcijas, 
taip pat veiksmingą atskirų valstybių narių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą.
Kai akivaizdžiai būtina ir kai nekenkiama 
nei asmens duomenų apsaugos, nei 
vidaus rinkos principams, siekiant 
atsižvelgti į ypatingą labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių padėtį, šiame reglamente 
numatyta tam tikrų nukrypti leidžiančių 
nuostatų. Be to, Sąjungos institucijos ir 
įstaigos, valstybės narės ir jų priežiūros 
institucijos raginamos konsultuotis su 
atitinkamomis šalimis ir taikant šį 
reglamentą atsižvelgti į specialius labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
poreikius, taip pat atsižvelgti į principą 
„Visų pirma galvokime apie mažuosius“, 
kad į labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių interesus būtų atsižvelgiama 
ankstyvuose politikos formavimo 
etapuose. Labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių apibrėžtis turėtų būti grindžiama 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių sampratos;

Pakeitimas 11
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šiuo reglamentu fiziniams asmenims 
užtikrinama apsauga tvarkant jų asmens 
duomenis, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar 
gyvenamąją vietą. Kiek tai susiję su 
juridinių asmenų ir ypač juridinio asmens 
statusą turinčių įmonių duomenų, įskaitant 
juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą 
ir kontaktinius duomenis, tvarkymu, teisė 
remtis šiuo reglamentu nesuteikiama. Tai 
taikytina ir tais atvejais, kai juridinio 
asmens pavadinime yra vieno ar daugiau 
fizinių asmenų vardai;

(12) šiuo reglamentu fiziniams asmenims 
užtikrinama apsauga tvarkant jų asmens 
duomenis, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar 
gyvenamąją vietą. Kiek tai susiję su 
juridinių asmenų ir ypač juridinio asmens 
statusą turinčių įmonių duomenų, įskaitant 
juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą 
ir kontaktinius duomenis, tvarkymu, taip 
pat suteikiama teisė remtis šiuo 
reglamentu.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) šis reglamentas nėra izoliuotas nuo 
kitų Sąjungos teisės aktų. Elektroninės 
komercijos direktyvoje nustatyti 
atsakomybės apribojimai turi horizontalią 
struktūrą ir todėl yra taikomi visai 
informacijai. Šiuo reglamentu nustatoma, 
kas sudaro asmens duomenų apsaugos 
pažeidimą, o Elektroninės komercijos 
direktyvoje nustatomos sąlygos, kuriomis 
informacijos paslaugos teikėjas yra 
atsakingas už trečiosios šalies padarytus 
teisės aktų pažeidimus;

Pagrindimas

Būtina konstatuojamojoje dalyje plačiau paaiškinti, kodėl nurodomi Elektroninės komercijos 
direktyvoje nustatyti atsakomybės apribojimai.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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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
tik konkrečiai informacijai apie asmenį, 
kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba 
gali būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti tik į tas priemones, kurias 
asmens tapatybei nustatyti gali naudoti 
duomenų valdytojas ar bet kuris kitas
fizinis arba juridinis asmuo ir į tikimybę, 
kad asmens tapatybė bus nustatyta.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta iš 
duomenų, visapusiškai naudojantis 
pažangiausiomis technologijomis ir 
atsižvelgiant į technologines tendencijas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) šiame reglamente pripažįstama, kad 
pseudonimų suteikimas naudingas 
visiems duomenų subjektams, kadangi 
pagal apibrėžtį asmens duomenys 
pakeičiami taip, jog duomenų subjektui jų 
negalima priskirti nesinaudojant 
papildomais duomenimis. Todėl duomenų 
valdytojai turėtų būti skatinami 
duomenims suteikti pseudonimus;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) sutikimas turi būti išreikštas
nedviprasmiškai ir tinkamu būdu,
atsižvelgiant į siūlomą produktą ar 
paslaugą, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis.
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) šiame reglamente pripažįstama, kad 
pseudonimų suteikimas duomenims gali 
padėti sumažinti su duomenų subjektų 
privatumu susijusią riziką. Jei duomenų 
valdytojas suteikia pseudonimus 
duomenims, pagal 6 straipsnio 1 dalies f 
punktą toks tvarkymas turėtų būti 
pateisinamas kaip teisėtas duomenų 
valdytojo interesas;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirta visa informacija apie 
duomenų subjekto sveikatos būklę, 
informacija apie asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti,
informacija apie apmokėjimą ar asmens 
teisę į sveikatos priežiūrą, asmens numeris, 
simbolis ar žymė, pagal kurią būtų galima 
nustatyti asmens tapatybę sveikatos 
priežiūros tikslais, visa informacija apie 
asmenį, kuri buvo surinkta jam teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, informacija,
gauta atliekant kūno dalies ar medžiagos 
tyrimus, įskaitant biologinius ėminius, 
asmeniui sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančio paslaugų teikėjo tapatybė ar kita
informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito 
sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirti visi asmens duomenys apie 
duomenų subjekto sveikatos būklę, 
įskaitant genetinę informaciją; 
informacija apie asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti,
informacija apie apmokėjimą ar asmens 
teisę į sveikatos priežiūrą; asmens numeris, 
simbolis ar žymė, pagal kurią būtų galima 
nustatyti asmens tapatybę sveikatos 
priežiūros tikslais; visa informacija apie 
asmenį, kuri buvo surinkta jam teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, informacija,
asmens duomenys, gauti atliekant kūno 
dalies, kūno medžiagos tyrimus ar 
biologinio ėminio tyrimus; asmeniui 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio 
paslaugų teikėjo tapatybė ar kita 
informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito 
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tyrimo; sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 
tyrimo;

Pakeitimas 19
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 
nepagrindžia pagrindinės buveinės 
egzistavimo ir todėl nėra esminis 
pagrindinės buveinės nustatymo kriterijus. 
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė 
turėtų būti jo centrinės administracijos 
vieta Sąjungos teritorijoje;

(27) kai duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas turi daug buveinių 
Sąjungoje, įskaitant atvejus (bet ne tik 
juos), kai duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas yra įmonių grupė, šiame 
reglamente 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 
nepagrindžia pagrindinės buveinės 
egzistavimo ir todėl nėra esminis 
pagrindinės buveinės nustatymo kriterijus;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) įmonių grupę turėtų sudaryti 
kontroliuojančioji įmonė ir jos 
kontroliuojamos įmonės, o 
kontroliuojančioji įmonė turėtų būti įmonė, 
galinti daryti lemiamą poveikį kitoms 
įmonėms, pavyzdžiui, dėl nuosavybės 
santykių, finansinių įnašų, įmonės veiklą 
reglamentuojančių taisyklių arba įgaliojimo 

(28) įmonių grupę turėtų sudaryti 
kontroliuojančioji įmonė ir jos 
kontroliuojamos įmonės, o 
kontroliuojančioji įmonė turėtų būti įmonė, 
galinti daryti lemiamą poveikį kitoms 
įmonėms, pavyzdžiui, dėl nuosavybės 
santykių, finansinių įnašų, įmonės veiklą 
reglamentuojančių taisyklių arba įgaliojimo 
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nustatyti asmens duomenų apsaugos 
taisykles;

nustatyti asmens duomenų apsaugos 
taisykles; Įmonių grupė gali nustatyti 
bendros pagrindinės buveinės vietą 
Sąjungoje;

Pakeitimas 21
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. Tokia 
apsauga ypač svarbi naudojantis 
socialiniais tinklais, kadangi vaikai turėtų 
žinoti asmenų, su kuriais jie bendrauja, 
tapatybes. Siekiant nustatyti, koks asmuo 
laikomas vaiku, šiame reglamente turėtų 
būti vadovaujamasi JT Vaiko teisių 
konvencijoje nustatytos apibrėžties; Nė 
viena šiame reglamente pateikta nuoroda 
į vaiko apsaugą neturėtų būti suprantama 
kaip netiesioginis nurodymas, kad 
suaugusiųjų asmens duomenų apsauga 
turėtų būti rūpinamasi mažiau negu tuo 
atveju, jei nuoroda nebūtų pateikta;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai ir skaidriai 
suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Visų 
pirma turėtų būti aiškūs, teisėti ir duomenų 
rinkimo metu nustatyti konkretūs tikslai, 
kuriais tvarkomi duomenys. Duomenys 
turėtų būti adekvatūs, susiję ir jų apimtis 
neviršyti tikslų, kuriais jie tvarkomi; tam 
pirmiausia reikia užtikrinti, kad būtų 

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

pirmiausia reikia užtikrinti, kad būtų 
surinkta ne per daug duomenų, o duomenų 
saugojimo laikotarpis būtų tik minimalus.
Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi tik 
tuomet, jei duomenų tvarkymo tikslų 
negalima pasiekti kitomis priemonėmis.
Reikėtų imtis visų pagrįstų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens 
duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Kad 
duomenys nebūtų laikomi ilgiau nei būtina, 
duomenų valdytojas turėtų nustatyti 
duomenų ištrynimo arba periodinės 
peržiūros terminus;

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu skatinama tinkamai naudoti susitikimo procedūrą, kaip lygiavertę kitiems 
teisėto duomenų tvarkymo pagrindams, nurodytiems 6 straipsnyje.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) kai duomenys tvarkomi gavus 
duomenų subjekto sutikimą, pareiga 
įrodyti, kad duomenų subjektas sutiko su 
duomenų tvarkymo operacija, turėtų tekti 
duomenų valdytojui. Visų pirma kai 
rašytinis pareiškimas teikiamas kitu 
klausimu, apsaugos priemonėmis turėtų 

(32) kai duomenys tvarkomi gavus 
duomenų subjekto sutikimą, pareiga 
įrodyti, kad duomenų subjektas sutiko su 
duomenų tvarkymo operacija, turėtų tekti 
duomenų valdytojui. Visų pirma kai 
rašytinis pareiškimas teikiamas kitu 
klausimu, apsaugos priemonėmis turėtų 
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būti užtikrinta, kad duomenų subjektas 
suvokia, kad sutinka ir dėl ko;

būti užtikrinta, kad duomenų subjektas 
suvokia, kad sutinka ir dėl ko. Siekiant 
laikytis duomenų kiekio mažinimo 
principo, ši prievolė įrodyti neturėtų būti 
suprantama nei kaip prievolė nustatyti 
duomenų subjektų tapatybę, išskyrus tuos 
atvejus, kai tai būtina, nei kaip prievolė 
tvarkyti daugiau duomenų negu būtų 
tvarkoma, jei šios prievolės nebūtų;

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) sutikimas negali būti pagrindinis 
arba labiausiai pageidaujamas būdas 
įteisinti asmens duomenų tvarkymą. Labai 
svarbu sutikimą naudoti tinkamame 
kontekste, tačiau juo turėtų būti 
pasikliaujama kaip teisėtu duomenų 
tvarkymo pagrindu tik tais atvejais, kai 
duomenų subjektas gali aiškiai ir lengvai 
suteikti arba atšaukti savo susitikimą. 
Netinkamame kontekste naudojamas 
sutikimas praranda savo vertę ir užkrauna 
nereikalingą naštą duomenų subjektams. 
Pavyzdžiui, susitikimas nėra tinkamai 
pagrįstas, kai duomenis reikia tvarkyti 
siekiant suteikti paslaugą, kurios paprašė 
naudotojas, arba kai duomenų subjektai 
negali atsisakyti duoti susitikimo 
nedarydami poveikio pagrindinei 
paslaugai. Šiomis ir kitomis aplinkybėmis 
duomenų valdytojai turėtų siekti 
užtikrinti, kad duomenų tvarkymas 
remiantis kitu teisiniu pagrindu būtų 
teisėtas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su Darbo grupės nuomonės Nr. 15/2011 29 straipsniu dėl 
sutikimo apibrėžties (p. 10), pabrėžiant mintį, kad sutikimas gali būti nenaudingas arba net 
žalingas privatumo apsaugai, kai yra naudojamas per dažnai, ypač teikiant informacijos 
paslaugas.
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Pakeitimas 26

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. 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;

Pagrindimas

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis užimtumo srityje neturėtų kelti jokių abejonių, kadangi 
dažnai pasitaiko atvejų, kai patys darbuotojai suinteresuoti duoti sutikimą ir leisti tvarkyti 
savo asmens duomenis.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) šios dėl viešojo intereso ar vykdant 
valdžios įgaliojimus atliekamos užduotys 
apima asmens duomenų tvarkymą, būtiną 
šių valdžios institucijų valdymui ir veiklai;
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Pagrindimas

Reikia papildomai nurodyti, kam taikoma teisinė prievolė ar dėl viešojo intereso arba vykdant 
valdžios įgaliojimus atliekamos užduotys.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(38) teisėti duomenų valdytojo arba 
trečiosios (-iųjų) šalies (-ių), kurios (-ių) 
interesais duomenys tvarkomi, interesai
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, jeigu duomenų subjekto interesai 
arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra 
viršesni. Siekdama užtikrinti aiškumą, 
duomenų apsaugos valdyba turėtų 
nustatyti išsamias gaires, ką galima 
apibrėžti kaip teisėtą interesą. Duomenų 
tvarkymą reikėtų kruopščiai pasverti visų 
pirma tuomet, kai duomenų subjektas yra 
vaikas, nes vaikams reikalinga ypatinga 
apsauga. Duomenų subjektui turėtų būti 
suteikta teisė nesutikti, kad duomenys būtų 
tvarkomi, ir dėl to nepatirti išlaidų.
Siekiant užtikrinti skaidrumą, duomenų 
valdytojas turėtų būti įpareigotas aiškiai 
informuoti duomenų subjektą apie teisėtus 
interesus, kurių siekia, ir jo teisę su tuo 
nesutikti, be to, jis turėtų būti įpareigotas 
šiuos teisėtus interesus dokumentuoti.
Atsižvelgiant į tai, kad teisinį duomenų 
tvarkymo pagrindą valdžios institucijoms 
teisės aktu turi sukurti teisės aktų leidėjas, 
šis pateisinimo pagrindas neturėtų būti 
taikomas tais atvejais, kai valdžios 
institucijos duomenis tvarko vykdydamos 
savo funkcijas;

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti,
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu, visų pirma įtvirtintu 
Sąjungos teisėje arba duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje. Visais 
atvejais turėtų būti užtikrinta, kad bus 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 
duomenų tvarkymo tikslus;

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti,
pavyzdžiui, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba moksliniais
tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu.
Visais atvejais turėtų būti užtikrinta, kad 
bus taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 
duomenų tvarkymo tikslus;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) duomenų tvarkymas turėtų būti 
leidžiamas tiek, kiek to reikia siekiant 
užtikrinti, kad elektros energijos ar dujų 
įmonės ar skirstymo sistemos operatoriai, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/72/EB ir 
Direktyvoje 2009/73/EB, galėtų patenkinti 
sistemos, tinklo ar eksploatavimo 
poreikius arba įgyvendinti reagavimo į 
paklausą, energijos valdymo ar energijos 
vartojimo efektyvumo programas, jei 
elektros energijos ar dujų įmonė arba 
skirstymo sistemos operatorius pagal 
sutartį pareikalavo, kad duomenų 
tvarkytojai atitiktų šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus;
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Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) reikia užtikrinti ypatingą asmens 
duomenų, visų pirma tų, kurie dėl savo 
pobūdžio yra neskelbtini ir dėl kurių gali 
būti pažeistos pagrindinės teisės arba 
privatumas, apsaugą; tokie duomenys 
neturėtų būti tvarkomi, nebent duomenų 
subjektas su tuo aiškiai sutiko. Tačiau 
būtinųjų poreikių atveju reikėtų aiškiai 
nustatyti šio draudimo išimtis, visų pirma, 
kai vykdydamos teisėtą veiklą duomenis 
tvarko tam tikros asociacijos ar fondai, 
kovojantys už pagrindinių laisvių 
įgyvendinimą;

(41) reikia užtikrinti ypatingą asmens 
duomenų, visų pirma tų, kurie dėl savo 
pobūdžio yra neskelbtini ir dėl kurių gali 
būti pažeistos pagrindinės teisės arba 
privatumas, apsaugą; tokie duomenys 
neturėtų būti tvarkomi, nebent duomenų 
subjektas, kuriam prieš tai buvo suteikta 
informacija, su tuo sutiko. Tačiau būtinųjų 
poreikių atveju reikėtų aiškiai nustatyti šio 
draudimo išimtis, visų pirma, kai 
vykdydamos teisėtą veiklą duomenis 
tvarko tam tikros asociacijos ar fondai, 
kovojantys už atitinkamų duomenų 
subjektų pagrindinių laisvių įgyvendinimą;

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis neturėtų būti 
įpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos. Kai pateikiamas 
prašymas susipažinti su duomenimis, 
duomenų valdytojas turėtų turėti teisę 
pareikalauti iš duomenų subjekto 
papildomos informacijos, kuri jam padėtų 
rasti prašomus asmens duomenis;

(45) jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis neturėtų būti 
įpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos. Kai pateikiamas 
prašymas susipažinti su duomenimis, 
duomenų valdytojas turėtų turėti teisę 
pareikalauti iš duomenų subjekto 
papildomos informacijos, kuri jam padėtų 
rasti prašomus asmens duomenis; 
Duomenų valdytojams neturėtų būti 
leidžiama informacijos trūkumo nurodyti 
kaip priežasties, kuria remdamiesi jie 
atmestų prašymą susipažinti su 
duomenimis, kai šią informaciją duomenų 
subjektas gali suteikti, kad būtų galima 
susipažinti su šiais duomenimis;
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) informacija apie duomenų subjekto 
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;

(49) informacija apie duomenų subjekto 
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 be duomenų subjekto 
sutikimo arba pakartotinio sutikimo, 
duomenų subjektas apie tai turėtų būti 
informuojamas pirmo duomenų 
atskleidimo jų gavėjui metu, jei duomenų 
subjektas paprašo jam suteikti šią 
informaciją;
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Pagrindimas

Jei duomenys teisėtai atskleidžiami kitam duomenų gavėjui, nuolatinis ir pasikartojantis 
duomenų subjekto informavimo procesas visai nebūtinas. Tai gali sukelti nenumatytas 
pasekmes, pavyzdžiui, duomenų subjektas gali atšaukti sutikimą, kad būtų teisėtai tvarkomi
duomenys, arba, dar blogiau, duomenų subjektas gali tapti nebejautrus informacijai, 
susijusiai su jo asmens duomenų statusu.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) duomenų valdytojas turėtų naudotis 
visomis pagrįstomis priemonėmis, kad 
patikrintų prašančio leisti susipažinti su 
duomenimis duomenų subjekto tapatybę, 

(52) duomenų valdytojas turėtų naudotis 
visomis pagrįstomis priemonėmis,
atsižvelgdamas į produktą ar teikiamą 
paslaugą arba kitais atvejais į duomenų 
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ypač kai tai susiję su interneto paslaugomis 
ir interneto identifikatoriais. Duomenų 
valdytojas neturėtų saugoti asmens 
duomenų vien tam, kad galėtų atsakyti į 
galimus prašymus;

valdytojo ir duomenų subjekto santykius 
ir į tvarkomų asmens duomenų 
konfidencialumą, kad patikrintų duomenų 
subjekto prašymo leisti susipažinti su 
duomenimis autentiškumą, ypač kai tai 
susiję su interneto paslaugomis ir interneto 
identifikatoriais. Duomenų valdytojas 
neturėtų saugoti asmens duomenų ar būti 
priverstas juos rinkti vien tam, kad galėtų 
atsakyti į galimus prašymus;

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) duomenų subjektas visada turėtų 
turėti galimybę suteikti bendrą susitikimą 
naudoti jo (jos) duomenis istoriniams, 
statistiniams arba moksliniams tikslams ir 
jį bet kuriuo metu atšaukti;

Pagrindimas

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research.  The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Pakeitimas 38
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 

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai ir sukelianti teisinių 
pasekmių, susijusių su tuo fiziniu 
asmeniu arba darančių didelį poveikį tam 
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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;

fiziniam asmeniui. Kad faktinės pasekmės 
galėtų būti priskirtos šio reglamento 
taikymo sričiai, savo stiprumu jos turi 
prilygti teisinėms pasekmėms. Ši nuostata 
netaikoma su komercine komunikacija 
susijusioms priemonėms, pavyzdžiui, ryšių 
su klientais valdymo arba klientų 
pritraukimo srityje. Tačiau priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai ir sukelianti teisinių 
pasekmių, susijusių su tuo fiziniu 
asmeniu arba darančių didelį poveikį tam 
fiziniam asmeniui, 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;

Pagrindimas

Pakeitime paaiškinama, kad komercinė komunikacija, pavyzdžiui, ryšių su klientais valdymo 
arba klientų pritraukimo srityje, pagal 20 straipsnio 1 dalį nedaro didelio poveikio fiziniam 
asmeniui. Kad faktinės pasekmės galėtų būti priskirtos šios nuostatos taikymo sričiai, savo 
stiprumu jos turi prilygti teisinėms pasekmėms.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(60) siekiant užtikrinti atskaitomybę turėtų 
būti nustatyta visapusiška duomenų 
valdytojo atsakomybė už bet kokį duomenų 
valdytojo arba jo pavedimu vykdomą 
asmens duomenų tvarkymą. Visų pirma, 
duomenų valdytojas turėtų užtikrinti, kad 
kiekviena duomenų tvarkymo operacija 
atitinka šį reglamentą, ir privalėti tą įrodyti;
tačiau nereikalingas duomenų tvarkymas 
negali būti pateisinamas remiantis tuo, 
kad reikia laikytis šio reglamento;
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) dėl duomenų subjektų teisių ir laisvių 
apsaugos tvarkant asmens duomenis reikia 
imtis tinkamų techninių ir organizacinių 
priemonių siekiant užtikrinti, kad ir kuriant 
duomenų tvarkymo sistemas, ir duomenis 
tvarkant, būtų laikomasi reglamento 
reikalavimų. Siekdamas užtikrinti ir 
įrodyti šio reglamento nuostatų laikymąsi, 
duomenų valdytojas turėtų priimti vidaus 
nuostatas ir įdiegti tinkamas priemones, 
kuriomis visų pirma paisoma 
pritaikytosios ir standartizuotosios 
duomenų apsaugos principų;

(61) kad būtų patenkinti vartotojų ir 
įmonių duomenų subjektų teisių ir laisvių 
apsaugos poreikiai, tvarkant asmens 
duomenis turėtų būti imamasi tinkamų 
organizacinių priemonių siekiant užtikrinti, 
kad ir kuriant duomenų tvarkymo sistemas
bei su jomis susijusias technologijas, ir 
duomenis tvarkant, būtų laikomasi 
reglamento reikalavimų. Reikėtų skatinti
priemones, kuriomis siekiama padidinti 
vartotojų informuotumą ir palengvinti 
pasirinkimą. Jos turėtų būti grindžiamos 
pramonės bendradarbiavimu ir sudaryti 
palankias sąlygas novatoriškiems 
sprendimams, produktams ir paslaugoms. 
Pritaikytoji apsauga yra procesas, per 
kurį duomenų apsauga ir privatumas 
integruojami plėtojant produktus ir 
paslaugas, taikant ir technines, ir 
organizacines priemones. Standartizuotoji 
duomenų apsauga reiškia, kad produktai 
arba paslaugos pateikiami taip, kad būtų 
apribotas asmens duomenų tvarkymas ir 
ypač jų atskleidimas. Visų pirma asmens 
duomenys neturėtų būti savaime 
atskleidžiami neribotam skaičiui asmenų;

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) šiuo reglamentu įmonės turėtų būti 
skatinamos kurti vidaus programas, 
kuriomis nustatomos duomenų tvarkymo 
operacijos, galinčios kelti konkrečią riziką 
duomenų subjektų teisėms ir laisvėms dėl 
jų pobūdžio, taikymo srities arba tikslų, ir 
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sukurti atitinkamas duomenų apsaugos 
priemones bei parengti inovacinius 
pritaikytosios duomenų apsaugos 
sprendimus ir duomenų apsaugą 
stiprinančius metodus. Taigi įmonės 
viešai ir aktyviai demonstruotų, kad jos 
laikosi šio reglamento nuostatų ir dvasios, 
ir taip padidintų Europos piliečių 
pasitikėjimą. Tačiau įmonių atskaitomybė 
už asmens duomenų apsaugą negali 
atleisti įmonės nuo jokio šiame 
reglamente nurodyto įpareigojimo; 

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
pagal juos būtų galima patikrinti tvarkymo 
operacijas;

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti 
kelią šio reglamento nuostatų 
neatitinkančiam duomenų tvarkymui, 
duomenų valdytojas arba tvarkytojas turėtų 
įvertinti su duomenų tvarkymu susijusią 
riziką ir įgyvendinti jas mažinančias 
priemones. Šiomis priemonėmis turėtų būti 
užtikrintas saugumo lygis, kuris 
atsižvelgiant į technologijų lygį ir jų 
įdiegimo išlaidas, turėtų būti adekvatus 
tvarkymo keliamai rizikai ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdžiui. Nustatydama 
techninius standartus ir organizacines 
priemones duomenų tvarkymo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų skatinti
technologinį neutralumą, sąveikumą ir 
inovacijas, o prireikus bendradarbiauti su 
trečiosiomis šalimis;

(66) siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti 
kelią šio reglamento nuostatų 
neatitinkančiam duomenų tvarkymui, 
duomenų valdytojas arba tvarkytojas turėtų 
įvertinti su duomenų tvarkymu susijusią 
riziką ir įgyvendinti jas mažinančias 
priemones. Visų pirma duomenų 
valdytojas arba tvarkytojas turėtų 
tinkamai atsižvelgti į didesnę riziką, 
kylančią tvarkant duomenų subjekto 
asmens duomenis, kurie dėl savo 
pobūdžio yra neskelbtini. Šiomis 
priemonėmis turėtų būti užtikrintas 
saugumo lygis, kuris atsižvelgiant į 
technologijų lygį ir jų įdiegimo išlaidas, 
turėtų būti adekvatus tvarkymo keliamai 
rizikai ir saugotinų asmens duomenų 
pobūdžiui. Nustatant techninius standartus 
ir organizacines priemones duomenų 
tvarkymo saugumui užtikrinti, reikėtų 
skatinti technologinį neutralumą, 
sąveikumą ir inovacijas, o prireikus
skatinti bendradarbiauti su trečiosioms 
šalims;

Pakeitimas 45
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 

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

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

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) Direktyvoje 95/46/EB nustatyta 
bendra pareiga priežiūros institucijoms 

(70) Direktyvoje 95/46/EB nustatyta 
bendra pareiga priežiūros institucijoms 
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pranešti apie asmens duomenų tvarkymą.
Ši pareiga susijusi su administracine ir 
finansine našta, tačiau ji ne visada 
padėdavo gerinti asmens duomenų 
apsaugą. Todėl tokią bendrą visuotinę 
pareigą pranešti reikėtų panaikinti ir ją 
pakeisti veiksmingomis procedūromis ir 
mechanizmu, kurie būtų labiau orientuoti į 
duomenų tvarkymo operacijas, dėl kurių 
pobūdžio, apimties ir tikslų galėtų kilti 
konkretus pavojus duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms. Tokiais atvejais 
duomenų valdytojas ar tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti duomenis turėtų atlikti 
duomenų apsaugos poveikio įvertinimą, 
kuris visų pirma apimtų numatomas 
priemones, apsaugos priemones ir 
mechanizmus, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodomas šio 
reglamento nuostatų laikymasis;

pranešti apie asmens duomenų tvarkymą.
Ši pareiga susijusi su administracine ir 
finansine našta, tačiau ji ne visada 
padėdavo gerinti asmens duomenų 
apsaugą. Todėl tokią bendrą visuotinę 
pareigą pranešti reikėtų panaikinti ir ją 
pakeisti veiksmingomis procedūromis ir 
mechanizmu, kurie būtų labiau orientuoti į 
duomenų tvarkymo operacijas, dėl kurių 
pobūdžio, apimties ir tikslų galėtų kilti 
konkretus pavojus duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms. Tokiais atvejais 
duomenų valdytojas prieš pradėdamas 
tvarkyti duomenis turėtų atlikti duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimą, kuris visų 
pirma apimtų numatomas priemones, 
apsaugos priemones ir mechanizmus, 
kuriais užtikrinama asmens duomenų 
apsauga ir įrodomas šio reglamento 
nuostatų laikymasis;

Pagrindimas

Duomenų valdytojai turėtų įvertinti poveikį privatumui, nes jie nustatys duomenų tvarkymo 
tikslus.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
70 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70a) Direktyvoje 2002/58/EB nustatomos 
pranešimo apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimus prievolės, kai 
asmens duomenys tvarkomi teikiant viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslaugas 
Sąjungos viešuosiuose ryšių tinkluose. 
Kai viešai prieinamų elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjai teikia ir kitas paslaugas, 
jiems ir toliau taikomos 
Direktyvoje 2002/58/EB numatytos 
pranešimo apie pažeidimus prievolės, o ne 
šis reglamentas. Tokiems teikėjams turėtų 
būti taikoma bendra pranešimo apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą 
sistema kalbant tiek apie asmens 
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duomenis, tvarkomus teikiant viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslaugas, 
tiek apie bet kokius kitus asmens 
duomenis, kurių valdytojai jie yra; 

Pagrindimas

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjams turėtų būti taikoma bendra pranešimų apie pažeidimus, 
susijusius su jų tvarkomais duomenimis, sistema, o ne daug sistemų atsižvelgiant į teikiamas 
paslaugas. Tai užtikrina vienodas sąlygas visiems pramonės sektoriaus subjektams.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) asociacijos ar kitos įstaigos, 
atstovaujančios tam tikrų kategorijų 
duomenų valdytojams, turėtų būti 
skatinamos pagal šio reglamento 
reikalavimus parengti elgesio kodeksus, 
kad palengvintų veiksmingą šio reglamento 
taikymą, atsižvelgiant į tam tikruose 
sektoriuose atliekamo duomenų tvarkymo 
ypatumus;

(76) asociacijos ar kitos įstaigos, 
atstovaujančios tam tikrų kategorijų 
duomenų valdytojams, turėtų būti 
skatinamos pagal šio reglamento 
reikalavimus parengti elgesio kodeksus, 
kad palengvintų veiksmingą šio reglamento 
taikymą, atsižvelgiant į tam tikruose 
sektoriuose atliekamo duomenų tvarkymo 
ypatumus. Vadovaujantis šiais kodeksais, 
pramonės įmonėms turėtų būti lengviau 
laikytis šio reglamento;

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad tokie elgesio kodeksai naudingi pramonei ir kad tai nėra 
veiksmas, dėl kurio turėtų būti taikoma mažesnė DAI priežiūra.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio šio reglamento laikymosi, reikėtų 
skatinti įvesti sertifikavimo mechanizmus, 
duomenų apsaugos ženklus ir žymenis, 

(77) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio šio reglamento laikymosi, reikėtų 
skatinti įvesti sertifikavimo mechanizmus, 
duomenų apsaugos ženklus ir žymenis, 
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kurie leistų duomenų subjektams greitai 
įvertinti konkretaus produkto ar paslaugos 
duomenų apsaugos lygį;

kurie leistų duomenų subjektams greitai, 
patikimai ir patikrinamai įvertinti 
konkretaus produkto ar paslaugos duomenų 
apsaugos lygį;

Pagrindimas

Tokias priemones būtina griežtai testuoti – tai parodė taikant šį požiūrį įgyta sėkminga ir 
nesėkminga patirtis.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) Komisija gali nuspręsti, sprendimui 
galiojant visoje Sąjungoje, kad tam tikros 
trečiosios šalys arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija užtikrina tinkamą duomenų 
apsaugos lygį, ir taip garantuoti teisinį 
tikrumą ir vienodą teisės taikymą visoje 
Sąjungoje, kiek tai susiję su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, 
kurios laikomos užtikrinančiomis tokį 
apsaugos lygį. Šiais atvejais asmens 
duomenys į šias šalis gali būti perduodami 
be papildomo leidimo;

(80) Komisija gali nuspręsti, sprendimui 
galiojant visoje Sąjungoje, kad tam tikros 
trečiosios šalys arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija užtikrina tinkamą duomenų 
apsaugos lygį, ir taip garantuoti teisinį 
tikrumą ir vienodą teisės taikymą visoje 
Sąjungoje, kiek tai susiję su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, 
kurios laikomos užtikrinančiomis tokį 
apsaugos lygį. Šiais atvejais asmens 
duomenys į šias šalis gali būti perduodami 
be papildomo leidimo; Komisija, įspėjusi 
trečiąją šalį ir pateikusi išsamų 
pagrindimą, taip pat gali nuspręsti 
atšaukti tokį sprendimą;

Pagrindimas

Būtų nelogiška manyti, kad duomenų apsaugos padėtis tokioje trečiojoje šalyje vėliau 
negalėtų pablogėti.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
84 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84) galimybė duomenų valdytojui ar 
tvarkytojui remtis Komisijos ar priežiūros 
institucijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis neturėtų 
užkirsti kelio duomenų valdytojams arba 
tvarkytojams standartines duomenų 
apsaugos sąlygas įtraukti į platesnes 
sutartis ar jas papildyti kitomis sąlygomis, 
jei jos tiesiogiai ar netiesiogiai 
neprieštarauja Komisijos ar priežiūros 
institucijos priimtoms standartinėms 
sutarčių sąlygoms ir nepažeidžia 
pagrindinių duomenų subjektų teisių ir 
laisvių;

(84) galimybė duomenų valdytojui ar 
tvarkytojui remtis Komisijos ar priežiūros 
institucijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis neturėtų 
užkirsti kelio duomenų valdytojams arba 
tvarkytojams standartines duomenų 
apsaugos sąlygas įtraukti į platesnes 
sutartis ar jas papildyti kitomis sąlygomis, 
jei jos tiesiogiai ar netiesiogiai 
neprieštarauja Komisijos ar priežiūros 
institucijos priimtoms standartinėms 
sutarčių sąlygoms ir nepažeidžia 
pagrindinių duomenų subjektų teisių ir 
laisvių; Kai kuriais atvejais gali būti 
tinkama skatinti duomenų valdytojus ir 
tvarkytojus taikyti dar griežtesnes 
apsaugos priemones numatant 
papildomus sutartinius įsipareigojimus, 
papildančius standartines nuostatas dėl 
duomenų apsaugos;

Pagrindimas

Šis pakeitimas suteiktų paskatą organizacijoms viršyti pagrindinius teisės aktais nustatytus 
reikalavimus laikytis tokių sistemų, kaip „duomenų patvirtinimas“ ir „patikimumo ženklas“.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
85 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85a) įmonių grupė, ketinanti teikti 
tvirtinti įmonei privalomas taisykles, gali 
siūlyti priežiūros instituciją kaip 
atsakingą instituciją. Tai turėtų būti 
valstybės narės, kurioje yra pagrindinė 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė, priežiūros institucija;

Pagrindimas

29 straipsnio darbo grupė parengė privalomų su įmonėmis susijusių taisyklių tarpusavio 
pripažinimo sistemą (2005 m. balandžio 14 d., WP 107). Į šį reglamentą reikia įtraukti šią 
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tarpusavio pripažinimo sistemą. Kompetentingos valdžios institucijos skyrimo kriterijus turėtų 
būti pagrindinės buveinės vieta, kaip nustatyta šio reglamento 51 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 
finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos tarnybų 
arba institucijų, atsakingų už nusikalstamų 
veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir 
traukimą baudžiamojon atsakomybėn už 
jas, atvejais;

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 
finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos 
tarnybų, įstaigų, atsakingų už kovą su 
sukčiavimu sporte, arba institucijų, 
atsakingų už nusikalstamų veikų 
prevenciją, tyrimą, nustatymą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už jas, 
atvejais; Asmens duomenų perdavimas 
turint tokį svarbų viešąjį interesą turėtų 
būti vykdomas tik retkarčiais. Kiekvienu 
konkrečiu atveju turi būti nuodugniai 
įvertinamos visos duomenų perdavimo 
poreikio aplinkybės;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
94 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94) kiekvienai priežiūros institucijai turėtų 
būti suteikta pakankamai finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, taip pat patalpos ir 
infrastruktūra, kurie joms būtini siekiant 
veiksmingai vykdyti užduotis, įskaitant su 
savitarpio pagalba ir bendradarbiavimu su 
kitomis priežiūros institucijomis visoje 
Sąjungoje susijusias užduotis;

(94) kiekvienai priežiūros institucijai turėtų 
būti suteikta pakankamai finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, ypač daug dėmesio 
skiriant tinkamiems techniniams 
personalo įgūdžiams užtikrinti, taip pat 
patalpos ir infrastruktūra, kurie joms būtini 
siekiant veiksmingai vykdyti užduotis, 
įskaitant su savitarpio pagalba ir 
bendradarbiavimu su kitomis priežiūros 
institucijomis visoje Sąjungoje susijusias 



PE496.562v02-00 34/180 AD\927816LT.doc

LT

užduotis;

Pagrindimas

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
95 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(95) kiekvienoje valstybėje narėje teisės 
aktais turėtų būti nustatyti bendrieji 
reikalavimai priežiūros institucijos 
nariams, visų pirma turėtų būti numatyta, 
kad šiuos narius turėtų skirti valstybės 
narės parlamentas arba vyriausybė, taip pat 
turėtų būti įtrauktos taisyklės dėl narių 
tinkamumo ir šių narių statuso;

(95) kiekvienoje valstybėje narėje teisės 
aktais turėtų būti nustatyti bendrieji 
reikalavimai priežiūros institucijos 
nariams, visų pirma turėtų būti numatyta, 
kad šiuos narius turėtų skirti valstybės 
narės parlamentas arba vyriausybė,
deramai pasirūpinę, kad politinio kišimosi 
galimybė būtų kuo mažesnė, taip pat turėtų 
būti įtrauktos taisyklės dėl narių 
tinkamumo, interesų konfliktų nebuvimo
ir šių narių statuso;

Pagrindimas

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
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fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Pakeitimas 56

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, 
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;

Pagrindimas

Remiantis teisės aktais vieno langelio principas turėtų būti nuosekliai taikomas ir ES, ir ne ES 
įsisteigusiems duomenų valdytojams.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
98 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(98a) jei dėl tokio asmens duomenų 
tvarkymo duomenų subjektas pateikia 
skundą, kompetentinga institucija, 
užtikrinant, kad taikomas vieno langelio 
principas, turėtų būti valstybės narės, 
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kurioje yra duomenų subjekto pagrindinė 
gyvenamoji vieta, priežiūros institucija. 
Jei duomenų subjektai pateikia panašių 
skundų dėl duomenų tvarkymo skirtingų 
valstybių narių priežiūros institucijoms, 
kompetentinga institucija yra ta, į kurią 
buvo kreiptasi pirmiausia;

Pagrindimas

Siekiant padidinti teisinį prieinamumą ir nuoseklumą bei mažinti duomenų subjekto 
administracinę naštą tinkama suteikti galimybę duomenų subjektui atlikti su priežiūros 
institucija susijusius administracinius veiksmus kuo arčiau jo gyvenamosios vietos ir toje 
pačioje valstybėje narėje, kurioje jis galėtų imtis teisinių veiksmų, jei to prireiktų.

Pakeitimas 58

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 kompetentinga 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;
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Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
121 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais turėtų būti taikomos tam 
tikrų reglamento reikalavimų išimtys, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 
straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Todėl valstybės narės turėtų 
priimti teisės nuostatas, kuriomis būtų 
nustatytos išimtys ir nukrypti leidžiančios 
nuostatos, reikalingos šioms pagrindinės 
teisėms suderinti. Tokias išimtis ir 
nukrypti leidžiančias nuostatas valstybės 
narės turėtų priimti bendrųjų principų, 
duomenų subjekto teisių, duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų, 
duomenų perdavimo į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms, 
nepriklausomų priežiūros institucijų, 
bendradarbiavimo ir nuoseklaus teisės 
taikymu atžvilgiu. Tačiau tai neturėtų 
suteikti valstybėms narėms pagrindo 
nustatyti kitų šio reglamento nuostatų 
išimtis. Kad būtų atsižvelgta į teisės į 
saviraiškos laisvę svarbą demokratinėje 
visuomenėje, su šia laisve susijusias 
sąvokas, kaip antai žurnalistika, būtina 
aiškinti plačiai. Todėl šio reglamento 
išimčių ir nukrypti leidžiančių nuostatų 
tikslais valstybės narės turėtų veiklą 
priskirti „žurnalistinei“, jeigu jos tikslas –
paskelbti informaciją, nuomones ar idėjas
visuomenei, nepriklausomai nuo pasirinkto 
perdavimo būdo. Tokia veikla turėtų būti 
siejama ne vien su žiniasklaidos 
bendrovėmis; ji gali būti vykdoma pelno ir 
ne pelno tikslais;

(121) asmens duomenų tvarkymui 
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais turėtų būti taikomos tam 
tikrų reglamento reikalavimų išimtys, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 
straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Kad būtų atsižvelgta į teisės į 
saviraiškos laisvę svarbą demokratinėje 
visuomenėje, su šia laisve susijusias 
sąvokas, kaip antai žurnalistika, būtina 
aiškinti plačiai ir nepriklausomai nuo 
pasirinkto perdavimo būdo.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
121 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121a) taikant šio reglamento nuostatas 
galima atsižvelgti į visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
principą; Valstybinės institucijos arba 
organizacijos turimuose dokumentuose 
esančius asmens duomenis šios 
institucijos arba organizacijos gali 
atskleisti laikydamosi valstybės narės 
teisės aktų, kurie yra taikomi šiai 
institucijai arba organizacijai. Tokiais 
teisės aktais turėtų būti suderinama teisė į 
asmens duomenų apsaugą su viešos 
prieigos prie oficialiųjų dokumentų 
principu;

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad valstybinių klausimų viešoji priežiūra nebūtų pernelyg ribojama 
duomenų apsaugos taisyklėmis. Kaip buvo pareikšta Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno (EDAPP), pagal 29 straipsnį įsteigtos darbo grupės ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūros nuomonėse, būtina užtikrinta viešą prieigą prie oficialių 
dokumentų.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
123 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(123a) su sveikata susijusių asmens 
duomenų, kaip specialios kategorijos 
duomenų, tvarkymas gali būti reikalingas 
istoriniams, statistiniams arba 
moksliniams tyrimams atlikti. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti užtikrinta, kad 
asmens sveikatos duomenų, kuriems 
taikomos specialios ir tinkamos apsaugos 
priemonės fizinių asmenų pagrindinėms 
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teisėms ir asmens duomenims apsaugoti, 
tvarkymo sąlygų derinimas netaptų 
kliūtimi taikomiesiems, klinikiniams ir 
visuomenės sveikatos tyrimams..

Pagrindimas

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
129 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo; 
standartinėms naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Įgyvendinant šio reglamento 
nuostatas turėtų būti užtikrinta, kad 
prekėms ir paslaugoms nebūtų taikomi 
jokie specifiniai techniniai reikalavimai, 
įskaitant galinius ir kitus elektroninių 
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duomenų subjektui formoms; standartinių 
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų; teisės į 
duomenų perkeliamumą; standartinėms 
duomenų valdytojo atsakomybės už 
pritaikytąją bei standartizuotąją duomenų 
apsaugą ir dokumentų formoms; 
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai 
ir tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai; 
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo 
įvertinimui; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimų pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą. Tais įgaliojimais turėtų būti
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai. Komisija 
turėtų svarstyti labai mažoms, mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms skirtas konkrečias 
priemones;

ryšių įrenginius, kurie varžytų įrangos 
pateikimą rinkai ir jos laisvą apyvartą 
valstybėse narėse ir tarp jų; Komisija, 
konsultuodamasi su atitinkamomis 
šalimis, turėtų svarstyti labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
konkrečias priemones, kad šios priemonės 
jų per daug neapsunkintų;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
139 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 

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

absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 
visuomeninę paskirtį ir pagal esamą ir 
galimą mokslo, sveikatos ir technologijų 
pažangą ir remiantis proporcingumo 
principu derėti su kitomis pagrindinėmis 
teisėmis, šiuo reglamentu paisoma visų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų ir Sutartyse įtvirtintų 
pagrindinių teisių ir principų, ypač teisės į 
privatų ir šeimos gyvenimą, būsto 
neliečiamybę ir komunikacijos slaptumą, 
teisės į asmens duomenų apsaugą, minties, 
sąžinės ir religijos laisvės, saviraiškos ir 
informacijos laisvės, laisvės užsiimti 
verslu, teisės į nuosavybę, ypač į 
intelektinės nuosavybės apsaugą, teisės į
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų ir religijų 
įvairovės,

Pagrindimas

IP adresų naudojimas dažnai yra svarbiausia intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų tyrimų 
pagal Direktyvą 2004/48/EB sudedamoji dalis ir šiuo reglamentu neturėtų būti uždraustas.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos fizinių ir 
juridinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir laisvo asmens 
duomenų judėjimo taisyklės.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu saugomos fizinių 
asmenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų 

2. Šiuo reglamentu saugomos fizinių ir 
juridinių asmenų pagrindinės teisės ir 
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pirma jų teisė į asmens duomenų apsaugą. laisvės, visų pirma jų teisė į asmens 
duomenų apsaugą.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laisvas asmens duomenų judėjimas 
Sąjungoje negali būti varžomas ar 
draudžiamas remiantis su asmenų apsauga 
tvarkant asmens duomenis susijusiais 
pagrindais.

3. Laisvas asmens duomenų judėjimas 
Sąjungoje negali būti varžomas ar 
draudžiamas remiantis su fizinių ir 
juridinių asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis susijusiais pagrindais.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio reglamento nuostatos nedaro 
įtakos spaudos ir saviraiškos laisvėms ir 
jų nevaržo. Šios laisvės įtvirtintos 
valstybių narių konstitucijose ir yra 
kilusios iš spaudos laisvės ir saviraiškos 
laisvės tradicijos, kuri būdinga laisvoms ir 
atviroms visuomenėms. Taip pat valdžios 
institucijos nedaro poveikio piliečių 
teisėms ir prieigai prie informacijos ar jų 
neriboja. Šis reglamentas taip pat nedaro 
poveikio valstybių narių teisei ir 
atsakomybei apsaugoti asmens privatumą, 
susijusį su viešųjų registrų tvarkymu 
įgyvendinant specialius teisės aktus.

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 

1. Šis reglamentas taikomas visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 
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tvarkomiems asmens duomenims, ir 
neautomatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, kurie 
sudaro arba yra skirti sudaryti susisteminto 
rinkinio dalį.

tvarkomiems asmens duomenims,
neteikiant pirmenybės jokioms tvarkymo 
priemonėms ir naudojamai technologijai, 
ir neautomatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, kurie 
sudaro arba yra skirti sudaryti susisteminto 
rinkinio dalį.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 71

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) istoriniais, statistiniais ir mokslinių 
tyrimų tikslais

Pakeitimas 72

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) vykdant veiklą, kurią galima priskirti 
duomenų subjekto profesinei ar 
komercinei veiklai.

Pakeitimas 73

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

ec) darbuotojo asmens duomenis tvarko 
darbdavys su darbo santykiais susijusiais 
tikslais;

Pagrindimas

Svarbu, kad darbdavys galėtų ir toliau tvarkyti darbuotojo duomenis, pvz., duomenis, 
susijusius su atlyginimu, atostogomis, išmokomis, sukaktimis, išsilavinimu, sveikata, teistumu, 
ir kt. Šiuo metu darbuotojas gali sutikti, kad darbdavys tvarkytų šiuos duomenis. Tačiau 
reglamente pateikta formuluotė galėtų būti aiškinama taip, tarsi ateityje galėtų atsirasti 
darbdavio ir darbuotojo padėties disbalansas.

Pakeitimas 74

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) tvarkomi duomenys, kurių 
anonimiškumas yra pakankamai 
užtikrintas pagal 4 straipsnio 2b dalį;

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų duomenis 
tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkymas susijęs 
su:

2. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai Sąjungoje nuolat
gyvenančių duomenų subjektų duomenis 
tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkymas susijęs 
su:

Pagrindimas

Sąvokos „gyvenamoji vieta“ paaiškinimas.
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Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, dirbantis drauge su duomenų 
valdytoju, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį arba unikalų 
identifikatorių, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens lytinės, fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės, socialinės 
tapatybės arba lytinės orientacijos
požymius ir kuris nevykdo profesinės 
veiklos;

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) pseudoniminiai duomenys – asmens 
duomenys, kurie surinkti, pakeisti ar 
kitaip tvarkomi tokiu būdu, kad jie patys 
negali būti priskirti duomenų subjektui 
nesinaudojant papildomais duomenimis, 
kuriems taikoma atskira ir individuali 
techninė ir organizacinė kontrolė siekiant 
užtikrinti šį nepriskiriamumą;

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) identifikavimo numeris – bet koks 
skaitmeninis, abėcėlinis-skaitmeninis ar 
panašaus pobūdžio kodas, paprastai 
naudojamas internetinėje erdvėje, 
išskyrus valstybinės institucijos ar 
valstybės kontroliuojamos institucijos 
fiziniams asmenims suteikiamus asmens 
identifikavimo kodus;

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) anoniminiai duomenys – duomenys, 
kurie buvo renkami, keičiami ar kitaip 
tvarkomi, kad jų nebūtų galima priskirti 
duomenų subjektui; anoniminiai 
duomenys nelaikomi asmens duomenimis;

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 81
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) duomenų tvarkytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar bet kuris kitas organas, kuris 
duomenų valdytojo pavedimu tvarko 
asmens duomenis;

6) duomenų tvarkytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar bet kuris kitas organas, kuris 
duomenų valdytojo pavedimu tvarko 
asmens duomenis; jis turi prieigą prie 
asmens duomenų techniškai tinkamu 
būdu, jam nereikia dėti per didelių 
pastangų ir tikėtina, kad jis gali sužinoti 
jų turinį;

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 24a (naujos) konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 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, vienareikšmis ir 
tinkamai informuoto duomenų subjekto 
valios išreiškimas, kuriuo duomenų 
subjektas sutinka, kad būtų tvarkomi su juo 
susiję duomenys; Tylėjimas arba 
neveikimas savaime nelaikomas sutikimu;

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) specialios asmens duomenų 
kategorijos – informacija, kuri nurodo 
rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, 
religiją ar tikėjimą, narystę profesinėse 
sąjungose, taip pat genetinius duomenis, 
duomenis apie sveikatą ar lytinį gyvenimą 
arba teistumą ar su juo susijusias 
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saugumo priemones;

Pagrindimas

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymui jau dabar taikomi specialūs reikalavimai (žr. 
9 straipsnį). Į šią jautrių duomenų grupę taip pat reikėtų atsižvelgti proporcingumo 
sumetimais, kai nustatomos kitos duomenų valdytojo pareigos (žr. 31 straipsnio pakeitimą). 
Pridėjus šią apibrėžtį užtikrinamas didesnis teisinis tikrumas.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) genetiniai duomenys – visi bet kokios 
rūšies duomenys, susiję su embrioniniu 
laikotarpiu paveldėtomis ar įgytomis 
fizinio asmens savybėmis;

10) genetiniai duomenys – informacija 
apie identifikuoto arba identifikuotino 
asmens paveldimas savybes arba jų 
pokyčius, gauta vykdant nukleino rūgščių 
analizę;

Pagrindimas

Siūloma apibrėžtis turėtų būti suderinta su kitomis apibrėžtimis, kaip antai žmogaus genetinių 
duomenų apibrėžtimi, kuri naudojama Jungtinių Tautų tarptautinėje žmogaus genetinių 
duomenų deklaracijoje.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) sveikatos duomenys – visa 
informacija, susijusi su fizine ar psichine 
asmens sveikata arba su asmeniui 
teikiamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

12) sveikatos duomenys – asmens 
duomenys, susiję su fizine ar psichine
asmens sveikata arba su asmeniui 
teikiamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 13 punktas
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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 arba duomenų tvarkytojo pagal 
šiuos skaidrius ir objektyvius kriterijus 
nustatyta vieta: grupės būstinės Europoje 
vieta, grupės įmonės, kuriai pavesta 
atsakomybė už duomenų apsaugą, vieta, 
įmonės, kuri geriausiai gali (valdymo 
funkcijų, administracinių gebėjimų ir t.t. 
požiūriu) laikytis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių ir užtikrinti jų 
vykdymą, arba vieta, kurioje priimami visi 
regiono grupės pagrindiniai sprendimai dėl 
duomenų tvarkymo;

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškumo, atspindint realią įmonių, veikiančių keliose šalyse su skirtinga 
jurisdikcija, padėtį.  Tai neturėtų būti interpretuojama kaip teisė ieškoti palankesnio teisinio 
reglamentavimo, kadangi pagal šį reglamentą įmonė turi pateikti skaidrius ir objektyvius 
kriterijus, kad pateisintų savo pagrindinės buveinės vietą.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) kompetentinga priežiūros institucija 
– priežiūros institucija, kuri yra išimtinai 
kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą veiklą pagal 51 straipsnio 2, 3 ir 
4 dalis;

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 14 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) atstovas – bet koks Sąjungos 
teritorijoje įsisteigęs, duomenų valdytojo 
aiškiai paskirtas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris, kiek tai susiję su duomenų 
valdytojo pareigomis pagal šį reglamentą, 
veikia duomenų valdytojo vardu ir į kurį
gali kreiptis bet kokia Sąjungos priežiūros 
institucija ir kitos įstaigos;

14) atstovas – bet koks Sąjungos 
teritorijoje įsisteigęs, duomenų valdytojo 
aiškiai paskirtas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris, kiek tai susiję su duomenų 
valdytojo pareigomis pagal šį reglamentą, 
veikia duomenų valdytojo vardu ir į kurį
kreipiasi kompetentinga priežiūros 
institucija;

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) finansinis nusikaltimas –
nusikalstamos veikos, susijusios su 
organizuotu nusikalstamumu, reketu, 
terorizmu, terorizmo finansavimu, 
prekyba žmonėmis, migrantų 
kontrabanda, seksualiniu išnaudojimu, 
prekyba narkotikais ir psichotropinėmis 
medžiagomis, neteisėta prekyba ginklais, 
prekyba vogtomis prekėmis, korupcija, 
kyšininkavimu, sukčiavimu, valiutos 
padirbinėjimu, gaminių klastojimu ir 
piratavimu, nusikaltimais aplinkai, 
žmonių grobimu, neteisėtu laisvės 
atėmimu ir įkaitų ėmimu, apiplėšimu, 
vagyste, kontrabanda, nusikaltimais 
mokesčių srityje, prievartavimu, 
klastojimu, piratavimu, prekyba 
vertybiniais popieriais, pasinaudojant 
viešai neatskleista informacija, ir 
manipuliavimu rinka.

Pagrindimas

Būtina pridėti „finansinio nusikaltimo“ apibrėžtį, paimtą iš Finansinių veiksmų darbo grupės 
rekomendacijų, kadangi bus leista tvarkyti asmens duomenis siekiant užkirsti kelią 
finansiniams nusikaltimams, juos tirti arba nustatyti.

Pakeitimas 90
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderintais būdais;

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderinamais būdais;

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) adekvatūs, susiję, proporcingi ir ne 
pernelyg dideli, kiek būtina tikslams, 
kuriais jie tvarkomi, pasiekti; jie tvarkomi 
tik tiek ir tol, kol tikslų negalima pasiekti 
tvarkant asmens duomenų neapimančios 
informacijos;

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tikslūs ir nuolat atnaujinami; būtina 
imtis visų pagrįstų priemonių, kad 
atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus 
netikslūs asmens duomenys būtų
nedelsiant ištrinti arba ištaisyti;

d) tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami;
būtina imtis visų pagrįstų priemonių, kad 
atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus 
netikslūs asmens duomenys būtų be 
nepateisinamo delsimo ištrinti arba 
ištaisyti;

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 

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

ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba tyrimų tikslais, 
laikantis 83 straipsnyje nustatytų taisyklių 
ir sąlygų, ir jeigu periodiškai atliekama 
peržiūra siekiant nustatyti, ar juos būtina 
toliau saugoti;

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir įrodo, kad
kiekviena duomenų tvarkymo operacija
atitinka šio reglamento nuostatas.

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir, jei 
reikalaujama tai padaryti, priežiūros 
institucijai, turinčiai kompetenciją pagal 
51 straipsnio 2 dalį, įrodo, kad duomenų
valdytojo vykdoma duomenų tvarkymo
veikla atitinka šio reglamento nuostatas.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad 
jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu 
ar keliais konkrečiais tikslais;

a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad 
jo asmens duomenys būtų tvarkomi;

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų 
subjektas, arba įgyvendinti ikisutartines 

b) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti sutartį arba kolektyvines sutartis 
ir įmonių lygmens sutartis, kurių šalis yra 
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priemones, kurių imamasi duomenų 
subjekto reikalavimu;

duomenų subjektas, arba įgyvendinti 
ikisutartines priemones, kurių imamasi 
duomenų subjekto reikalavimu;

Pagrindimas

Kolektyviniai susitarimai Vokietijoje prilygsta valstybės priimtiems teisės aktams, taigi taip 
pat gali būti teisėto duomenų tvarkymo pagrindas.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas, vidaus rinkoje ar 
tarptautiniu mastu laikydamasis jam 
taikomų reguliavimo taisyklių, gairių, 
sektoriaus praktikos kodekso, įskaitant 
priežiūros institucijų reikalavimus,
įvykdytų savo teisinę pareigą;

Pagrindimas

Šia nuostata turėtų būti užtikrintas šalies finansinių taisyklių arba elgesio kodeksų įtraukimas.

Pakeitimas 98

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
užtikrinti tinklo ir informacijos saugumą;

PagrindimasSiekiant teisiškai privalomame straipsnyje paaiškinti, kad duomenų tvarkymas 
tinklų ir informacijos saugumo tikslais laikomas teisėtu, šiuo pakeitimu į tekstą įtraukiamos 
39 konstatuojamojoje dalyje minimos apsaugos priemonės.

Pakeitimas 99
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui pavestą 
užduotį naudojantis suteiktais valdžios 
įgaliojimais arba viešojo intereso tikslais;

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo arba jo ar duomenų 
tvarkytojo vardu veikiančio subjekto arba 
trečiojo (-iųjų) asmens (-ų), kurių 
interesais duomenys tvarkomi, interesų,
taip pat ir siekiant užtikrinti duomenų 
tvarkymo saugumą, išskyrus, kai duomenų 
subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir 
laisvės, kuriems turi būti taikoma asmens 
duomenų apsauga, už juos viršesni, ypač 
kai duomenų subjektas yra vaikas.
Duomenų subjekto interesas ar 
pagrindinės teisės ir laisvės neturi būti 
viršesni nei duomenų tvarkymas, kurį
atlieka valdžios institucijos, vykdydamos 
savo funkcijas, arba įmonės, vykdydamos 
savo teisines pareigas ir siekdamos 
apsisaugoti nuo nesąžiningo elgesio.

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkomi tik pseudoniminiai 
duomenys, kai duomenų subjektas 
tinkamai apsaugomas ir paslaugos 
gavėjui suteikiama teisė nesutikti pagal 19 
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straipsnio 3a dalį;

Pakeitimas 102

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) duomenys renkami iš visiems 
prieinamų viešųjų registrų, sąrašų ar 
dokumentų;

Pakeitimas 103

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) jeigu duomenų valdytojas patiki 
asmens duomenis trečiajai šaliai, 
pastaroji taip pat tampa atsakinga už šio 
reglamento laikymąsi; 

Pakeitimas 104

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) tvarkyti duomenis būtinai reikia 
siekiant tinkamai reaguoti į nustatytus 
tinklo ir (arba) informacijos saugumo 
incidentus, pažeidimus ar išpuolius prieš 
juos;

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f e punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fe) tvarkyti duomenis reikia asmens 
duomenų pseudonimiškumo ar 
anonimiškumo tikslais;

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmens duomenų tvarkymas, 
reikalingas istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, yra teisėtas, jeigu 
laikomasi 83 straipsnyje nurodytų sąlygų ir 
apsaugos priemonių.

2. Paskesnis asmens duomenų tvarkymas, 
reikalingas istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, yra teisėtas, jeigu 
laikomasi 83 straipsnyje nurodytų sąlygų ir 
apsaugos priemonių.

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti ir leisti tolesnį duomenų tvarkymą (pvz., duomenų, susijusių su duomenų 
subjektu, sujungimą, taisymą ir papildymą), nes modernūs ir naujoviški visuomenės sveikatos 
tyrimai bus grindžiami įvairių duomenų rinkiniais ir ankstesnių metų duomenimis.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tvarkyti pseudoniminius duomenis 
siekiant teisėtų duomenų valdytojo 
interesų yra teisėta, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, 
už juos viršesni, ypač kai duomenų 
subjektas yra vaikas. Tai netaikoma 
duomenų tvarkymui, kurį valdžios 
institucijos atlieka vykdydamos savo 
funkcijas.
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Pagrindimas

Šiuo metu reglamente dar nepripažįstamos skirtingos duomenų kategorijos ir skirtingas jų 
tvarkymas.

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarptautinėse konvencijose, kurių 
viena iš šalių yra Sąjunga arba valstybė 
narė.

Pagrindimas

Viešasis interesas taip pat gali būti pripažintas tarptautinėse konvencijose, net jei nėra 
konkrečių nacionalinių arba ES teisės aktų.  Tokiose konvencijose vis dėlto turėtų būti 
laikomasi esminių teisės į asmens duomenų apsaugą nuostatų ir proporcingai siekiama 
teisėto tikslo.  Be to, bet koks asmens duomenų tvarkymas, vykdomas šiuo pagrindu, turėtų, 
savaime suprantama, atitikti visus kitus šio reglamento aspektus.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės. Valstybės narės teisės aktais taip 
pat turi būti laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų pagal šį 
reglamentą ir tarptautines sutartis, kurių 
šalis yra valstybė narė. Galiausiai valstybė 
narė įvertina ir nusprendžia, ar 
nacionalinės teisės aktai vis dar atitinka 
siekiamą teisėtą tikslą, ar teisėtas tikslas 
galėtų būti pasiektas mažiau privatumą 
pažeidžiančiais sprendimais.
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Pagrindimas

Article 6, paragraph 1, indent e states that processing is lawful if the following applies:
“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among Member States will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Taip pat svarbu įtraukti tokius teisėtus interesus kaip, pvz., konkretaus sektoriaus interesas 
sukurti efektyvesnę energijos tiekimo grandinę diegiant pažangiuosius elektros energijos 
tinklus.  Nors duomenų subjekto energijos suvartojimo informacija galbūt nerenkama 
konkrečiam tikslui – užtikrinti efektyvesnį tiekimą apskritai, jei paslaugų teikėjo teisėtas 
interesas yra panaudoti šią informaciją minėtam tikslui siekti, reikėtų numatyti pakankamą 
lankstumą, kad tai būtų įmanoma.

Pakeitimas 111
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 

Išbraukta.
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atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Nebūtina nuostata, nes pareiga įrodyti jau taikoma dabar pagal įprastą procedūrinę teisę.

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sutikimo, kurį duomenų subjektas 
duoda, kad būtų tvarkomi jo asmens 
duomenys, forma yra proporcinga 
tvarkomų duomenų rūšiai ir duomenų 
tvarkymo tikslui, o tai nustatoma tinkamai 
atlikus 33 straipsnyje apibūdintą 
duomenų apsaugos poveikio vertinimą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu proporcingo sutikimo nustatymas susiejamas su poveikio vertinimų 
rezultatais, o tai paskatins pastaruosius naudoti. Kai duomenų apsaugos poveikio vertinimas 
neatliktas, toliau taikomas numatytasis aiškaus sutikimo reikalavimas.

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jei poveikio vertinime nenustatoma, 
kad reikalinga kita sutikimo forma, 
sutikimas duodamas pateikiant konkretų 
ir aiškų informacija pagrįstą pareiškimą 
arba išreiškiamas kitu veinareikšmišku 
veiksmu.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu proporcingo sutikimo nustatymas susiejamas su poveikio vertinimų 
rezultatais, o tai paskatins pastaruosius naudoti. Kai duomenų apsaugos poveikio vertinimas 
neatliktas, toliau taikomas numatytasis aiškaus sutikimo reikalavimas.

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Duomenų subjektams turėtų būti nustatytos aiškios ir vienareikšmės sutikimo davimo sąlygos. 
Jei ketinama užtikrinti, kad sutikimo formuluotės nepradingtų tarp tam kito techninio žargono 
sąvokų, galbūt vietoj „aiškiai“ (angl. distinguishable) turėtų būti rašoma „pastebimai“ (angl. 
conspicuously). Jis turėtų būti paryškintas, o ne aiškiai atskirtas.

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Jei sutikimas 
numatytas sutartyje arba įstatymais, jo 
atšaukimas priklauso nuo sutarties arba 



PE496.562v02-00 62/180 AD\927816LT.doc

LT

sutikimo atšaukimo, teisėtumui. teisinių sąlygų. Sutikimo atšaukimas 
nedaro poveikio sutikimu pagrįsto 
duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo 
atšaukimo, teisėtumui. 

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Darbuotojo sutikimas nelaikomas 
galiojančiu duomenų tvarkymo, atliekamo 
darbdavio, teisiniu pagrindu, jei sutikimas 
nebuvo duotas savanoriškai. Duomenų
tvarkymo teisėtumas vertinamas pagal 6 
straipsnio 1 dalies a–f punktus ir 6 
straipsnio 2–5 dalis. Pagal 6 straipsnio 1 
dalies a punktą kaip teisinis pagrindas 
numatytas individualus sutikimas gali 
būti pakeistas kolektyvinėmis sutartimis, 
ypač kolektyvinėmis derybų sutartimis ar 
įmonės tarybos susitarimais.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei teikiant informacinės visuomenės 
paslaugą socialinių tinklų priemonės 
tampa prieinamos vaikams, jis imasi 
konkrečių priemonių jų gerovei 
apsaugoti, taip pat užtikrindamas, kiek tai 
įmanoma, kad jiems būtų žinoma asmenų, 
su kuriais jie bendrauja, tapatybė.

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą, baudžiamuosius nusikaltimus, 
įskaitant nusikaltimus ir veiklas, dėl kurių 
nebuvo priimtas apkaltinamasis 
nuosprendis, rimtas socialines problemas
ar su juo susijusias saugumo priemones.

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais arba profesinių 
sąjungų susitarimais dėl darbo rinkos, 
kuriuose numatytos atitinkamos duomenų 
subjekto pagrindinių teisių ir interesų
apsaugos priemonės; or
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Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Svarbu, kad darbo rinkoje veikiančios organizacijos ir toliau galėtų tvarkyti asmeninę 
informaciją apie savo narius ir ja keistis.

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tvarkyti duomenis būtina, kad, remiantis 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose numatytos tinkamos teisėtų
duomenų subjektų interesų apsaugos 
priemonės, būtų galima atlikti viešojo 
intereso užduotį; or

g) tvarkyti duomenis ir jais keistis būtina, 
kad, remiantis Sąjungos, valstybės narės 
teisės aktais arba tarptautinėmis 
konvencijomis, kurių viena iš šalių yra 
Sąjunga arba valstybė narė, kuriuose 
numatytos tinkamos duomenų subjektų
pagrindinių teisių ir teisėtų interesų 
apsaugos priemonės, būtų galima atlikti 
viešojo intereso užduotį; or
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Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tvarkyti sveikatos duomenis būtina 
sveikatos priežiūros tikslais ir su sąlyga, 
kad laikomasi 81 straipsnyje nustatytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių; or

h) tvarkyti sveikatos duomenis ir jais 
keistis būtina sveikatos priežiūros tikslais, 
įskaitant atvejus, kai jie naudojami 
atliekant istorinius, statistinius arba 
mokslinius tyrimus, jei laikomasi 
81 straipsnyje nustatytų sąlygų ir apsaugos 
priemonių; or

Pagrindimas

Šis paaiškinimas būtinas siekiant apsaugoti medicininių duomenų, naudojamų istorinių,
statistinių ar mokslinių tyrimų tikslais, tvarkymą.  Mokslininkai labai pasitiki pacientų 
registrais ir biologiniais bankais, klinikiniais ir taikomaisiais tyrimais ir todėl būtina 
užtikrinti asmens duomenų tvarkymą sveikatos tikslais.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tvarkyti duomenis būtina istoriniais, 
statistiniais arba mokslinių tyrimų tikslais
su sąlyga, kad laikomasi 83 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir apsaugos priemonių; or

i) tvarkyti duomenis ir jais keistis būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, jei laikomasi 83 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir apsaugos priemonių; or

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba laikantis 83a straipsnyje nurodytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių, arba
prižiūrint priežiūros institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga ar išvengta jos 
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Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

pažeidimo arba būtų atlikta svarbiu 
viešuoju interesu pagrįsta užduotis, ir tiek, 
kiek tai leidžiama Sąjungos arba valstybės 
narės teisės aktais, kuriuose nustatytos 
tinkamos duomenų subjekto pagrindinių 
teisių apsaugos priemonės. Išsamus 
teistumo duomenų registras vedamas tik 
prižiūrint valdžios institucijai.

Pakeitimas 127

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) tvarkyti duomenis apie asmens 
sveikatą būtina privačios socialinės 
apsaugos srityje, ypač suteikiant pajamų 
garantijas ar numatant rizikos valdymo 
priemones, naudingas duomenų subjektui 
ir jo išlaikytiniams bei turtui, arba 
perskirstymo priemonėmis stiprinant 
teisingumu grindžiamus kartų santykius.

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Europos duomenų apsaugos valdybai 
pavedama užduotis pateikti 
rekomendacijas dėl ypatingų kategorijų 
asmens duomenų apsaugos kriterijų, 
sąlygų ir tinkamų apsaugos priemonių 
pagal 2 dalies nuostatas.

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens
tapatybės, jis neįpareigojamas gauti 
papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Jeigu duomenų valdytojas, naudodamasis 
turimomis priemonėmis, pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės, ypač jei užtikrintas jo 
anonimiškumas arba pseudonimiškumas,
jis neturėtų būti įpareigojamas gauti 
papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kad būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Mokslinių tyrimų duomenų bazių 
valdytojas pateikia bendrą informaciją 
apie pirminius mokslinių tyrimų duomenų 
bazės duomenų šaltinius.

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas numato skaidrias ir 
lengvai suprantamas asmens duomenų 
tvarkymo ir duomenų subjektų 
naudojimosi teisėmis nuostatas.

1. Duomenų valdytojas numato skaidrias 
asmens duomenų tvarkymo ir duomenų 
subjektų naudojimosi teisėmis nuostatas ir 
gavęs prašymą šiuo tikslu tinkamu būdu 
pateikia visiems 28 straipsnio 2 dalies a–
g punktuose nurodytą informaciją.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Direktyvos 2002/58/EB 12 straipsnyje ir 
Direktyvos 2002/22/EB 20 straipsnyje bei 
21 straipsnio 3 dalies e punkte įtvirtinama 
duomenų subjektų teisė į skaidrią 
informaciją ir jos teikimą, kurią 
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įgyvendinant reikalaujama, kad duomenų 
valdytojas informuotų duomenų subjektus 
apie jų teises, susijusias su jų asmens 
duomenų naudojimu, ir atkreiptų dėmesį į 
tai, kad esama sistemų, kurios buvo 
sukurtos laikantis privatumo principų.

Pagrindimas

E. privatumo direktyvos 12 straipsnyje ir Universaliųjų paslaugų direktyvos 20 ir 
21 straipsniuose numatytos informacijos apie abonentus teikimo paslaugos, kurios 
priskiriamos universaliosioms paslaugoms. Informacijos apie abonentus teikimo paslaugų 
teikėjų duomenų bazės turi būti išsamios, todėl svarbu įtraukti abonento duomenis, o kartu jį 
aiškiai informuoti apie visas galimybes, nesvarbu, koks modelis taikomas valstybėje narėje 
(pasirinktinė, nepasirinktinė ar mišri sistema).

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms tai galėtų būti didžiulė biurokratinė našta, jei 
joms reikėtų įdiegti elektronines priemones, kad galėtų užtikrinti elektroninį procedūros 
vykdymą.

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Duomenų, saugomų duomenų bazėje, teikimas kainuoja. Reikalavimas, kad duomenų 
subjektai už prieigą prie duomenų sumokėtų atitinkamą mokestį, kuriuo nesiekiama pelno, 
padėtų sumažinti nepagrįstų prašymų skaičių ir yra labai svarbus užkertant kelią sukčiams 
gauti didelės apimties vartotojų paskolų duomenis, kurie galėtų būti naudojami apgaulės 
tikslais.

Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Standartinių formų ir standartinių procedūrų nustatymas yra privalomas reikalavimas 
siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinamos priemonės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
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Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens 
duomenis, įskaitant sutarčių nuostatas ir
bendrąsias sutarčių sudarymo sąlygas, kai 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies b punktu, ir teisėtus 
duomenų valdytojo interesus, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 1 
dalies f punktu;

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens 
duomenis ir teisėtus duomenų valdytojo 
interesus, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas 6 straipsnio 1 dalies f punktu;

Pagrindimas

Reikalavimas suteikti informaciją apie sutarčių nuostatas ir bendrąsias sąlygas yra tinkamai 
reguliuojamas civilinės teisės normomis. Todėl duomenų apsaugos požiūriu užtenka suteikti 
informaciją tik apie duomenų tvarkymo tikslus ar teisėtus interesus.

Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; c) numatomą asmens duomenų saugojimo 
laikotarpį;

Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir priežiūros institucijos 
duomenis ryšiams;

e) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai;

Pagrindimas

Nustačius prievolę nurodyti priežiūros institucijos kontaktinius duomenis ir susiejus ją su 
atsakomybe dėl suteiktos neteisingos informacijos, reikėtų atitinkamą informaciją nuolat 
tikrinti, o tai būtų neproporcinga, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
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Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) informacija apie konkrečias saugumo 
priemones, kurių buvo imtasi siekiant 
apsaugoti asmens duomenis;

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Visa apimantis į išlygą panašus punktas, papildantis jau ir taip didelius informavimo 
įsipareigojimus gali sukurti didelį teisinį netikrumą. Nei suinteresuotoji įmonė, nei vartotojas 
iš šios formuluotės negali teisiniu požiūriu aiškiai įvertinti, kokia informacija turi būti 
teikiama kiekvienu atskiru atveju.

Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai asmens duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, be 
1 dalyje nurodytos informacijos, duomenų 
subjektui praneša ir apie tai, ar asmens 
duomenys turi būti teikiami privaloma 
tvarka ar savanoriškai, taip pat nurodo 
galimas tokių duomenų nepateikimo 
pasekmes.

2. Kai asmens duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, be 
1 dalyje nurodytos informacijos, duomenų 
subjektui praneša ir apie tai, ar asmens 
duomenys turi būti teikiami privaloma 
tvarka.
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Pagrindimas

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice.
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kai asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas,
kiek tai įmanoma, be 1 dalyje nurodytos 
informacijos, duomenų subjektui praneša ir 
asmens duomenų šaltinį, išskyrus atvejus, 
kai duomenys gauti iš viešai prieinamo 
šaltinio, kai duomenų perdavimas 
numatytas teisės aktuose arba kai 
duomenys tvarkomi su atitinkamo asmens 
profesine veikla susijusiais tikslais.

Pakeitimas 144
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 
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.

b) jeigu asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto – tuo metu, kai asmens 
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 –
jeigu duomenys bus naudojami palaikyti 
ryšiams su tuo asmeniu – ne vėliau, kaip 
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susisiekiant su tuo asmeniu pirmą kartą.

Pagrindimas

Jei atitinkama informacija suteikiama tuo metu, tinkamai atsižvelgiama į duomenų subjekto 
teisę į apsisprendimą informacijos atžvilgiu.

Pakeitimas 145
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; or

b) duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto arba negalima nustatyti 
tvarkomų duomenų subjekto tapatybės ir 
pateikti tokios informacijos neįmanoma 
arba tai pareikalautų neproporcingų 
pastangų, pvz., būtų užkrauta pernelyg 
didelė administracinė našta, ypač jei 
duomenis tvarko MVĮ; or

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) duomenys gaunami iš viešai 
prieinamo šaltinio. 

Pakeitimas 147

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 
nurodytų duomenų gavėjų kategorijų 
kriterijus, 1 dalies g punkte nurodyto 
galimo informacijos suteikimo 

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies f punkte 
nurodytų duomenų gavėjų kategorijų 
kriterijus, 1 dalies g punkte nurodyto 
galimo informacijos suteikimo 
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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.

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, 
pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Pagrindimas

Naudojantis deleguotaisiais atvejais rizikuojama vykdyti neskaidrią veiklą, kuriai reikėtų 
užkirsti kelią užtikrinant, kad bus glaudžiai bendradarbiaujama su susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Duomenų subjektas turi teisę pateikęs 
prašymą bet kuriuo metu iš duomenų 
valdytojo aiškia ir paprasta kalba gauti 
patvirtinimą, ar tvarkomi jo asmens 
duomenys. Jeigu tvarkomi asmens 
duomenys, išskyrus atvejus, kai jie 
naudojami istoriniais, statistiniais ar 
mokslinių tyrimų tikslais, duomenų 
valdytojas pateikia informaciją apie:

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; d) maksimalų asmens duomenų saugojimo 
laikotarpį;
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Pagrindimas

Įvairių tipų duomenų saugojimo laikotarpis labai skiriasi ir dažnai iš pradžių jo neįmanoma 
tiksliai nustatyti. Tačiau reikėtų nurodyti maksimalų asmens duomenų saugojimo laikotarpį.

Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tai, kad duomenų subjektas turi teisę 
prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba 
ištrinti su juo susijusius asmens duomenis 
arba nesutikti, kad tokie asmens duomenys 
būtų tvarkomi;

e) tai, kad duomenų subjektas turi teisę 
prašyti duomenų valdytojo pagal 16 
straipsnį ištaisyti arba ištrinti su juo 
susijusius asmens duomenis arba nesutikti, 
kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi;

Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir priežiūros institucijos 
duomenis ryšiams;

f) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai;

Pagrindimas

Nustačius prievolę nurodyti priežiūros institucijos kontaktinius duomenis ir susiejus ją su 
atsakomybe dėl suteiktos neteisingos informacijos, reikėtų nuolat tikrinti atitinkamą 
informaciją, o tai reikštų neproporcingas pastangas, visų pirma mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir 
numatomas pasekmes bent tuo atveju, kai 
taikomos 20 straipsnyje nurodytos 
priemonės.

h) tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir 
numatomas pasekmes.
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Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pateikęs prašymą duomenų subjektas 
turi teisę bet kuriuo metu iš duomenų 
šaltinio valdytojo gauti patvirtinimą, ar jo 
asmens duomenys tvarkomi mokslinių 
tyrimų duomenų bazėje, ar ne, laikantis
10 straipsnio nuostatų.

Pagrindimas

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.

Pakeitimas 154
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.

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, 
kad duomenų valdytojas ištaisytų netikslius 
jo asmens duomenis. Duomenų subjektas 
turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti 
neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, 
parengiant klaidų ištaisymą.

Duomenų subjektui suteikiama teisė
reikalauti, kad duomenų valdytojas 
ištaisytų netikslius jo asmens duomenis.
Duomenų subjektui suteikiama teisė
reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs 
asmens duomenys, be kita ko, parengiant 
klaidų ištaisymą.

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė būti pamirštam ir teisė reikalauti 
ištrinti duomenis

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, 
kad duomenų valdytojas ištrintų jo asmens 
duomenis ir tokių duomenų daugiau
neplatintų, ypač asmens duomenų, kuriuos 
duomenų subjektas pateikė, kai buvo 
vaikas, jeigu tai galima pateisinti dėl kurios 
nors iš šių priežasčių:

1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, 
kad duomenų valdytojas ištrintų jo asmens 
duomenis ir tokių duomenų daugiau
netvarkytų, išskyrus atvejus, kai duomenų 
valdytojas yra valstybės valdžios 
institucija arba valdžios institucijos 
įgaliotas ar kitaip institucijos vardu 
veikiantis subjektas, įskaitant asmens
duomenis, kuriuos duomenų subjektas 
pateikė, kai buvo vaikas, jeigu tai galima 
pateisinti dėl kurios nors iš šių priežasčių:

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) duomenys nebereikalingi, kad būtų 
pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami 
arba toliau tvarkomi, o teisiškai 
privalomas minimalus saugojimo 
laikotarpis yra pasibaigęs;

Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų valdytojas imasi visų 
pagrįstų veiksmų, kad informuotų apie bet 
kokį duomenų ištrynimą kiekvieną 
juridinį asmenį, kuriam šie duomenys 
buvo atskleisti.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 dalis taikoma tik tais atvejais, kai 
duomenų valdytojas gali patvirtinti 
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duomenų subjekto, pateikusio prašymą 
ištrinti duomenis, tapatybę.

Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į interneto savybes ir į tai, kad galima skelbti informaciją įvairiose svetainėse 
visame pasaulyje, šios nuostatos įgyvendinti neįmanoma.

Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas nedelsdamas ištrina 
asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai 
asmens duomenis būtina išsaugoti:

3. Duomenų valdytojas be reikalo
nedelsdamas ištrina asmens duomenis, 
išskyrus atvejus, kai asmens duomenis 
būtina išsaugoti ir skleisti:

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje pagal 81 
straipsnį;

b) dėl viešojo intereso priežasčių 
visuomenės sveikatos srityje ir sveikatos 
tikslais pagal 81 straipsnį;

Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės 
narės teisės aktais nustatytos duomenų 
valdytojui taikomos teisinės pareigos 
saugoti asmens duomenis; valstybių narių 
teisės aktais siekiama ginti viešąjį 
interesą, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir 
proporcingai siekiama teisėto tikslo;

d) siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės 
narės teisės aktais nustatytos duomenų 
valdytojui taikomos teisinės pareigos 
saugoti asmens duomenis;

Pagrindimas

Kitos valstybės narės gali turėti įstatymų, pagal kuriuos reikalaujama, kad duomenų 
valdytojas nesuteiktų teisės būti pamirštam. Duomenis gali reikėti saugoti atskaitomybės 
tikslais pagal, pavyzdžiui, finansinių ataskaitų teikimo taisykles.

Pakeitimas 166

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ar 
jį išsiaiškinti, patvirtinti tapatybę ir (arba) 
nustatyti kreditingumą ar mokumą.

Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) duomenų valdytojas turi saugoti 
asmens duomenis, kad užtikrintų, jog 
remiantis pagal 19 straipsnį išreikštu 
nesutikimu, tolesnis atitinkamų duomenų 
tvarkymas nebūtų atliekamas.

Pagrindimas

Jei pagal 19 straipsnį išreiškiamas nesutikimas, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jų 
toliau tvarkyti negalima. Siekiant užtikrinti, kad ateityje atitinkami duomenys iš tikrųjų nebūtų 
naudojami taikant duomenų tvarkymo priemones, jie turi būti ne ištrinti, o užblokuoti arba 
kitaip pažymėti.

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Prašymai ištaisyti, ištrinti arba 
blokuoti asmens duomenis neturi įtakos 
duomenų tvarkymui, kuris yra būtinas 
siekiant užtikrinti, apsaugoti ir išlaikyti 
vienos ar daugiau informacinių sistemų 
atsparumą. Be to, teisė ištaisyti ir (arba) 
ištrinti asmens duomenis netaikoma 
asmens duomenims, kurie turi būti 
išsaugoti vykdant teisinę pareigą arba 
siekiant apsaugoti duomenų valdytojo, 
tvarkytojo arba trečiųjų šalių teises.

Pagrindimas

Būna aplinkybių, kuriomis duomenų subjekto teisė ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis 
neturėtų būti įgyvendinama, pvz., kai laikantis ES valstybės narės ir kitų jurisdikcijų įstatymų 
reikia išsaugoti tam tikrų rūšių asmens duomenis nacionalinio saugumo arba galimų 
pažeidimų tyrimo sumetimais.

Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 9 dalis
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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 
sąlygas, kaip nurodyta 2 dalyje;
c) 4 dalyje nurodyto asmens duomenų 
tvarkymo apribojimo kriterijus ir sąlygas;

Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu duomenų subjektas pateikė asmens 
duomenis ir duomenų tvarkymas 
grindžiamas sutikimu arba sutartimi, 
duomenų subjektas turi teisę dažnai 
naudojamu elektroniniu formatu persiųsti 

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

elektroniniu formatu persiųsti tuos asmens 
duomenis ir bet kokią kitą informaciją, 
kurią jis pateikė ir kuri yra saugoma 
automatizuotoje duomenų tvarkymo 
sistemoje.

Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 ir 2 dalyse nurodytos teisės neturi 
varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant komercines paslaptis arba 
intelektinės nuosavybės teises. Tokie 
svarstymai neturėtų lemti, kad duomenų 
subjektui būtų atsisakyta suteikti visą 
informaciją.

Pagrindimas

Naudojama 51 konstatuojamosios dalies formuluotė dėl teisės susipažinti su duomenimis.  
Turi būti tinkamai atsižvelgiama į duomenų perkeliamumo ribas, ypač susijusias su teisėtais 
verslo įmonių interesais saugoti komercines paslaptis ir intelektinės nuosavybės teises, tai 
darant pagrįstai..

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ši 1 ir 2 dalyse minima teisė neturi 
įtakos 5 straipsnio e punkte nustatytai 
pareigai ištrinti duomenis, kai jie tampa 
nebūtini.

Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos 
anoniminių ir pseudoniminių duomenų 
tvarkymui, jeigu duomenų subjektas pagal 
šiuos duomenis nėra pakankamai 
atpažįstamas arba asmens tapatybei 
nustatyti duomenų valdytojui reikėtų 
panaikinti pseudonimiškumą.

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos, 
jeigu duomenų valdytojas gali tinkamai 
įrodyti, kad duomenų subjekto duomenų 
neįmanoma išskirti iš kitų duomenų 
subjektų duomenų.

Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Elektroninį formatą, susijusias 
funkcijas ir asmens duomenų persiuntimo 
pagal 2 dalį procedūras nustato duomenų 
valdytojas, atsižvelgdamas į tinkamiausius 
esamus sektoriaus standartus arba į 
sektoriaus suinteresuotųjų šalių ar 
standartizacijos įstaigų nustatytus 
standartus. Komisija skatina ir padeda 
sektoriui, suinteresuotosioms šalims ir 
standartizacijos įstaigoms rengti ir 
tvirtinti asmens duomenų persiuntimo 
pagal 2 dalį techninius standartus, būdus ir 
procedūras.
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Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Duomenų valdytojai užtikrina, kad būtų 
gauta pakankamai dokumentų duomenų 
subjekto tapatybei nustatyti, kai duomenų 
subjektas naudojasi šio reglamento 14–
19 straipsniuose nustatytomis teisėmis.

Pagrindimas

Piliečiams norint naudotis savo teisėmis jų tapatybė turi būti patvirtinta dokumentais, kad 
būtų užkirstas kelias tapatybės vagystėms.

Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo 
konkrečiu atveju susijusių svarbių ir 
apsaugos vertų priežasčių bet kuriuo metu 
nesutikti, kad asmens duomenys būtų 
tvarkomi 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f
punktuose numatytais atvejais. Jei 
išreiškiamas pagrįstas nesutikimas,
duomenų valdytojas tvarkydamas 
duomenis nebegali naudotis šiais 
duomenimis.

Pagrindimas

Pakeitimai atspindi veiksmingą ir patikrintą Direktyvos 95/46/EB 14a straipsnyje numatytą 
nuostatą dėl nesutikimo. Nėra pagrindo keisti esamos sistemos. Nėra žinomų praktinių šios 
srities problemų, kurios pateisintų teisės akto pasiūlymo pakeitimą.  Tai taikytina dar ir dėl 
to, kad dabar reglamentas bus taikomas tiesiogiai, taigi, nebebus direktyvos suteikiamo 
lankstumo.

Pakeitimas 179
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
tiesioginės rinkodaros tikslais arba 
remiantis 6 straipsnio 1 dalies f punktu, 
duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad 
jo asmens duomenys būtų tvarkomi tokios 
rinkodaros tikslais, nemokėdamas jokio 
mokesčio. Ši teisė aiškiai nurodoma 
duomenų subjektui suprantamu būdu, 
duomenų subjektui pritaikyta aiškia ir
paprasta kalba, ypač kai informacija 
skirta vaikui, ir aiškiai atskiriama nuo 
kitos informacijos.

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu pseudoniminiai duomenys 
tvarkomi remiantis 6 straipsnio 1 dalies 
g punktu, duomenų subjektas turi teisę 
nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi, 
nemokėdamas jokio mokesčio. Ši teisė 
aiškiai nurodoma duomenų subjektui 
suprantamu būdu ir aiškiai atskiriama 
nuo kitos informacijos.

Pakeitimas 181
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 

1. Duomenų subjektas turi teisę į tai, kad 
jam nebūtų taikoma jam neigiamą poveikį 
daranti priemonė nei internete, nei ne 
internete, kuri pagrįsta tik automatizuotu 
duomenų tvarkymu, siekiant įvertinti tam 
tikrus su tuo duomenų subjektu susijusius 
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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.

asmeninius aspektus arba visų pirma 
išnagrinėti arba numatyti duomenų 
subjekto darbo rezultatus, ekonominę 
situaciją, buvimo vietą, sveikatos būklę, 
asmeninius pomėgius, patikimumą arba 
elgesį.

Pakeitimas 182

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Reklamos, rinkotyros arba televizinės 
žiniasklaidos formavimo atsižvelgiant į 
poreikį tikslais naudotojų profilius galima 
kurti naudojant pseudoniminius 
duomenis, jei tam neprieštarauja 
duomenų subjektas. Duomenų subjektas 
turi būti informuojamas apie jo teisę 
prieštarauti. Naudotojų profiliai negali 
būti susiejami su pseudonimo turėtojo 
duomenimis.

Pagrindimas

20 straipsnyje pateiktos pirminės formuluotės pasekmė gali būti ta, kad įmonė bet kokio 
pobūdžio asmens duomenų tvarkymui turės gauti sutikimą. Tačiau visų pirma siekiant 
nesugriauti nesuskaičiuojamos daugybės mažųjų ir vidutinių ES įmonių verslo struktūros taip 
suteikiant pirmenybę didelėms JAV įmonėms, turėtų būti leidžiamos tam tikros duomenų 
tvarkymo formos atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Duomenų valdytojai praneša 
duomenų subjektui, jei 1 dalyje nurodytas 
tvarkymas vyksta, ir suteikia asmeniui 
teisę reikalauti, kad toks sprendimas būtų 
persvarstytas.
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Pagrindimas

Kredito balų profiliavimo priemonės turėtų būti aiškiai atskirtos nuo priemonių, taikomų 
kitais tikslais, be to, apie šias profiliavimo priemones turi būti aiškiai iš anksto pranešta 
atitinkamam asmeniui.

Pakeitimas 184

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) yra pagrįstas pseudoniminiais 
duomenimis;

Pakeitimas 185

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) yra pagrįstas teisėtais interesais, kurių 
siekia duomenų valdytojas;

Pakeitimas 186

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 187
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 188

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.

Išbraukta.

Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) yra būtina gyvybiniams duomenų 
subjekto interesams apsaugoti arba ginant 
viešąjį interesą, kaip numatyta 5 
straipsnio d ir e punktuose;

Pakeitimas 190

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) apsiriboja tik pseudoniminiais 
duomenimis. Šie pseudoniminiai 
duomenys negali būti susieti su 
informacija apie slapyvardžio turėtoją. 
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Atitinkamai taikoma 19 straipsnio 
3a dalis;

Pagrindimas

Atitinka Vokietijos telepaslaugų įstatymo 15 straipsnio 3 dalį, pagal kurią skatinamas 
pseudoniminių duomenų naudojimas ir kurioje pateikiama aiški teisinė profiliavimo sistema, 
inter alia, reklamos ir rinkos tyrimų srityse.

Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) yra būtina kitų duomenų subjektų 
teisėms apsaugoti, pavyzdžiui, sukčiavimo 
nustatymo arba pažeidimų arba kitos 
neteisėtos veiklos nustatymo pagal 
Sąjungos ar valstybių narių teisės aktus 
tikslais;

Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) yra susijusi su duomenimis, kurie 
buvo padaryti anoniminiais.

Pagrindimas

Tai yra duomenys, kurie visam laikui padaromi anoniminiais, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 2b punkte (naujas).

Pakeitimas 193

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 

Išbraukta.
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fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 9 
straipsnyje nurodytais ypatingų kategorijų 
asmens duomenimis.

Pakeitimas 194

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 195

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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ir sąlygas.

Pakeitimas 197

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sąjunga ar valstybės narės gali 
teisėkūros priemonėmis apriboti 
5 straipsnio a–e punktuose ir 11–
20 straipsniuose bei 32 straipsnyje 
nustatytas pareigas ir teises, jei dėl šio 
apribojimo, kaip reikalingos ir 
proporcingos priemonės, buvo susitarta 
nacionalinėse kolektyvinėse sutartyse.

Pagrindimas

Įvairiose valstybėse narėse darbo rinka reguliuojama labai skirtingai. Kai kuriose valstybėse 
narėse pagal tradiciją ji reguliuojama teisės aktais, o kitos valstybės narės taiko aukšto lygio 
reguliavimą, grindžiamą darbo rinkoje priimtomis kolektyvinėmis sutartimis.

Pakeitimas 198

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas priima veiklos 
nuostatas ir taiko tinkamas priemones,
kuriomis užtikrina, kad asmens duomenys 
būtų tvarkomi laikantis šio reglamento, ir 
gali tai įrodyti.

1. Atsižvelgdamas į naujausias technines 
galimybes, asmens duomenų tvarkymo 
pobūdį ir organizacijos rūšį, duomenų
valdytojas, tiek nustatydamas duomenų 
tvarkymo būdus, tiek šiuos duomenis 
tvarkydamas, turi įdiegti tinkamas ir
patikrinamas technines bei organizacines
priemones, kad duomenų tvarkymas 
atitiktų šio reglamento reikalavimus ir kad 
būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

Pagrindimas

Reglamentas turėtų suteikti pakankamai lankstumo tam, kad skirtingos organizacijos turėtų 



PE496.562v02-00 94/180 AD\927816LT.doc

LT

galimybę įgyvendinti veiksmingiausias technines ir organizacines priemones, kurios atitiktų 
kiekvienos atitinkamos organizacijos pobūdį ir struktūrą.

Pakeitimas 199

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gavęs kompetentingos duomenų 
apsaugos institucijos reikalavimą 
duomenų valdytojas arba tvarkytojas 
pateikia techninių ir organizacinių 
priemonių buvimo įrodymų.

Pakeitimas 200

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Įmonių grupė gali taikyti bendras 
technines ir organizacines priemones, kad 
galėtų įvykdyti savo pareigas, tenkančias 
pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 201

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Šis straipsnis netaikomos komercinio 
intereso neturinčiam asmens duomenis 
tvarkančiam fiziniam asmeniui.

Pakeitimas 202

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės – tai visų 
pirma:

2. Tokios priemonės be apribojimų apima:

Pakeitimas 203

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dokumentų saugojimas pagal 
28 straipsnį;

a) nepriklausomą valdymo priežiūrą 
apdorojant asmens duomenis, siekiant 
užtikrinti techninių ir organizacinių 
priemonių taikymą ir veiksmingumą;

Pakeitimas 204

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kontrolės valdymo sistemos įdiegimą, 
įskaitant įpareigojimų priskyrimą, 
darbuotojų mokymą ir tinkamas 
instrukcijas; 

Pakeitimas 205

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 30 straipsnyje nustatytų duomenų
saugumo reikalavimų vykdymas;

b) tinkamų duomenų tvarkymo srities 
priemonių, instrukcijų ar kitų gairių, 
reikalingų, kad būtų laikomasi šio 
reglamento nuostatų, taip pat procedūrų 
ir vykdymo tvarkos, kurios užtikrintų, kad 
tokios gairės būtų veiksmingos, 
parengimą;
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Pakeitimas 206

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų apsaugos poveikio vertinimo 
atlikimas pagal 33 straipsnį;

c) tinkamų planavimo procedūrų, 
reikalingų tam, kad būtų laikomasi 
atitinkamų reikalavimų ir atsižvelgta į 
potencialiai rizikingą asmens duomenų
tvarkymą prieš jį pradedant, parengimą;

Pakeitimas 207

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba išankstinio konsultavimosi 
su ja reikalavimų laikymasis pagal 
34 straipsnio 1 ir 2 dalis;

d) atitinkamų dokumentų, susijusių su 
duomenų tvarkymu, kad būtų laikomasi 
įsipareigojimų, nustatytų šiame 
reglamente, parengimą;

Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) aiškią ir lengvai vykdomą duomenų 
valdymo politiką, atitinkančią duomenų 
valdytojo tvarkomų duomenų kiekį ir rūšį 
ir duomenų apsaugos pažeidimo riziką, 
susijusią su tų duomenų tvarkymu;

Pagrindimas

Papildomais punktais siekiama suteikti pagrindą tikram, įgyvendinamam atskaitingumo 
mechanizmui, kuris galėtų būti pakankamai lankstus, kad galėtų būti taikomas ir didelėse 
įmonėse, ir mažesnėse organizacijose. Tokia koncepcija atitinka jau dabar kitose atitikties 
užtikrinimo sistemose, pavyzdžiui, kovos su kyšininkavimu nuostatose, taikomą geriausią 
praktiką.
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Pakeitimas 209

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) tinkamą duomenų tvarkymo 
darbuotojų informavimą ir mokymą ir 
atitinkamus sprendimus dėl įpareigojimų 
pagal šį reglamentą;

Pakeitimas 210

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) 11 straipsnyje nurodytų priemonių 
nustatymą ir dokumentavimą;

Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) įrodymus, kad aukščiausioji vadovybė 
yra įsipareigojusi įgyvendinti duomenų 
valdymo politiką visoje įmonėje, kad būtų 
užtikrinta atitiktis šio reglamento 
nuostatoms.

Pagrindimas

Papildomais punktais siekiama suteikti pagrindą tikram, įgyvendinamam atskaitingumo 
mechanizmui, kuris galėtų būti pakankamai lankstus, kad galėtų būti taikomas ir didelėse 
įmonėse, ir mažesnėse organizacijose. Tokia koncepcija atitinka jau dabar kitose atitikties 
užtikrinimo sistemose, pavyzdžiui, kovos su kyšininkavimu nuostatose, taikomą geriausią 
praktiką.

Pakeitimas 212
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet kokiame įprastame pranešime apie 
duomenų valdytojo veiklą pateikiamų 
politikos krypčių ir priemonių, nurodytų 
1 straipsnio 1 dalyje, aprašymą.

Pakeitimas 213
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.

Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pritaikytoji duomenų apsauga ir 
standartizuotoji duomenų apsauga

Pritaikytoji duomenų apsauga

Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

galimybes, įdiegimo sąnaudas ir geriausią 
tarptautinę patirtį, duomenų valdytojas, 
tiek nustatydamas duomenų tvarkymo 
būdus, tiek šiuos duomenis tvarkydamas, 
įdiegia tinkamas priemones ir nustato 
procedūras, kad duomenų tvarkymas 
atitiktų šio reglamento reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

Nepaisant pirmosios pastraipos, duomenų 
valdytojas įpareigojamas vykdyti tik tas 
priemones, kurios, atsižvelgiant į asmens 
duomenų, kurie turi būti tvarkomi, 
pobūdį, atitinka duomenų tvarkymo 
riziką.

Pakeitimas 216

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. Taikant 1 dalyje nurodytas priemones ir 
procedūras:

a) deramai atsižvelgiama į galiojančius 
techninius standartus ir reglamentus 
visuomenės saugos ir saugumo srityje;
b) laikomasi technologijų, paslaugų ir 
verslo modelių neutralumo principo;
c) vadovaujamasi bendromis sektoriaus 
dedamomis pastangomis ir standartais;
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d) deramai atsižvelgiama į tarptautinius 
pokyčius.

Pakeitimas 217

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendinant šio reglamento nuostatas 
turi būti užtikrinta, kad produktams ir 
paslaugoms, įskaitant galinę ir kitokią 
elektroninių ryšių įrangą, nebus nustatyta 
jokių privalomų specifinių techninių 
reikalavimų, kurie varžytų šios įrangos 
pateikimą į rinką ir laisvą tokios įrangos 
apyvartą valstybių narių viduje ir tarp jų.

Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti 1 ir 2 dalyse 
nustatytų reikalavimų techninius 
standartus. Tie įgyvendinimo aktai 

Išbraukta.
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priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 220

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

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 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. Susitarime 
tinkamai apibrėžiamos atitinkamos 
veiksmingos bendrų duomenų valdytojų 
funkcijos ir santykiai duomenų subjektų 
atžvilgiu.

Pagrindimas

Bendri duomenų valdytojai turėtų būti aiškiai įpareigoti tarpusavio susitarimu nustatyti 
atitinkamas funkcijas ir santykius duomenų subjektų atžvilgiu. Bendri duomenų valdytojai 
sutarčių klausimais nebūtinai laikosi vienodos derybinės pozicijos. Be to, ne visi bendri 
duomenų valdytojai turi tiesioginį ryšį su duomenų subjektu, o jų valdomas asmens duomenų 
kiekis ir tipai yra skirtingi.

Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atstovą duomenų valdytojas skiria 
nedarydamas poveikio teisiniams 
veiksmams, kurių gali būti imtasi prieš 
patį duomenų valdytoją.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atstovas veikia duomenų valdytojo vardu ir yra duomenų valdytojas ES. Principas „ne dukart 
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už tą patį“.

Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kaip duomenų tvarkytojas tvarko 
duomenis, reglamentuojama sutartimi arba 
teisės aktu, kuriais nustatomi duomenų 
tvarkytojo įsipareigojimai duomenų 
valdytojui ir kuriuose visų pirma 
nurodoma, kad duomenų tvarkytojas:

2. Kaip duomenų tvarkytojas tvarko 
duomenis, reglamentuojama sutartimi arba 
teisės aktu, kuriais nustatomi duomenų 
tvarkytojo įsipareigojimai duomenų 
valdytojui. Duomenų valdytojui ir
duomenų tvarkytojui suteikiama galimybė 
atsižvelgiant į šio reglamento 
reikalavimus savo nuožiūra nusistatyti 
atitinkamas funkcijas ir pareigas, be to, 
jie nurodo:



AD\927816LT.doc 103/180 PE496.562v02-00

LT

Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikia tik pagal duomenų valdytojo 
nurodymus, visų pirma jei naudojamų 
asmens duomenų perdavimas yra 
draudžiamas;

a) duomenų tvarkytojas veikia tik pagal 
duomenų valdytojo nurodymus, visų pirma 
jei naudojamų asmens duomenų 
perdavimas yra draudžiamas;

Pakeitimas 225

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atsižvelgia į pritaikytosios duomenų 
apsaugos principą;

Pakeitimas 226

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei įmanoma, atsižvelgdamas į duomenų 
tvarkymo pobūdį, duomenų valdytojui
pritarus parengia būtinus techninius ir 
organizacinius reikalavimus, kad būtų 
įvykdyta duomenų valdytojo pareiga
atsakyti į prašymus, pateiktus naudojantis 
III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto 

e) jei įmanoma, atsižvelgdamas į duomenų 
tvarkymo pobūdį ir duomenų tvarkytojo 
gebėjimą imtis pagrįstų priemonių,
parengia susitarimą dėl reikiamų ir 
tinkamų techninių bei organizacinių 
reikalavimų, kurie padėtų duomenų 
valdytojui atsakyti į prašymus, pateiktus 
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teisėmis; naudojantis III skyriuje nustatytomis 
duomenų subjekto teisėmis;

Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) padeda duomenų valdytojui užtikrinti
30–34 straipsniuose nustatytų pareigų
laikymąsi;

f) jei įmanoma, atsižvelgdamas į duomenų
tvarkymo pobūdį, duomenų tvarkytojui 
prieinamą informaciją ir duomenų 
tvarkytojo gebėjimą imtis pagrįstų 
priemonių, parengia susitarimą apie tai, 
kaip bus užtikrintas 30–34 straipsniuose 
nustatytų pareigų laikymasis;

Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) baigęs tvarkyti duomenis, perduoda 
visus rezultatus duomenų valdytojui ir 
kitaip asmens duomenų netvarko;

g) baigęs tvarkyti duomenis, perduoda 
visus rezultatus duomenų valdytojui arba 
juos sunaikina komerciniu požiūriu 
priimtinu būdu;

Pakeitimas 230

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu duomenų tvarkytojas tvarko 
asmens duomenis kitaip nei nurodė 
duomenų valdytojas, to duomenų 
tvarkymo atžvilgiu duomenų tvarkytojas 
laikomas duomenų valdytoju ir jam 
taikomos 24 straipsnyje nustatytos 
taisyklės dėl bendrų duomenų valdytojų.

Išbraukta.
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Pakeitimas 231

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.

Pagrindimas

Remiantis atskaitomybės principu sprendimus dėl konkrečių priemonių turėtų priimti 
duomenų valdytojas ir tvarkytojas.

Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir, jei 
toks yra, duomenų valdytojo atstovas,
saugo visų priemonių, kurių imtasi 
siekiant užtikrinti, kad asmens duomenų, 
už kuriuos jis atsakingas, tvarkymas 
vyksta laikantis šio reglamento nuostatų, 
tinkamus dokumentus.

Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Dokumentuose pateikiama 
informacija, kurios reikia, kad priežiūros 
institucija galėtų įvertinti, ar duomenų 
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valdytojas arba tvarkytojas laikosi šio 
reglamento, įskaitant taikytinų vidaus 
priemonių ir mechanizmų, skirtų 
užtikrinti 22 straipsnio laikymąsi, aprašą.

Pagrindimas

Griežtas reikalavimas saugoti visos duomenų tvarkymo veiklos dokumentus yra 
neįgyvendinamas nei tarptautinėse, nei mažesnėse įmonėse, ir tai neužtikrintų didesnės 
klientų privatumo apsaugos.  Siūlomu pakeitimu vengiama formalių ir apsunkinančių 
duomenų apsaugos atitikties programų, kurios sukuria daug kanceliarinio darbo, bet 
nepadeda pagerinti jas taikančių subjektų veiklos metodų.

Pakeitimas 234

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 ir 1a dalyse numatyta prievolė 
netaikoma MVĮ, kurių vykdomas 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė prekių 
ir paslaugų pardavimo veiklos dalis. 
Pagalbinė veikla turi būti apibrėžta kaip 
verslo ar prekybos veikla, kuri nėra 
susijusi su pagrindine įmonės veikla. 
Duomenų apsaugos požiūriu duomenų 
tvarkymo veikla, kuri sudaro mažiau nei 
50 proc. bendrovės apyvartos, laikoma 
pagalbine.

Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

Išbraukta.

a) duomenų valdytojo arba bet kurio 
bendro duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo, taip pat atstovo, jei toks yra, 
vardas ir pavardė (pavadinimas) ir 
duomenys ryšiams;
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b) duomenų apsaugos pareigūno, jei toks 
yra, vardas ir pavardė ir duomenys 
ryšiams;
c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies f punktu;
d) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;
e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;
f) jei taikoma, duomenų perdavimas į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tos trečiosios 
šalies arba tarptautinės organizacijos 
pavadinimą, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 1 
dalies h punktu, tinkamų apsaugos 
priemonių dokumentai;
g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;
h) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
mechanizmų aprašymas.

Pakeitimas 236

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų valdytojo atstovas, 
jei toks yra, pateikia jai dokumentus.

Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis
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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.

Pakeitimas 238

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisija, pasikonsultavusi su Europos 
duomenų apsaugos taryba, gali nustatyti 1 
dalyje nurodytų dokumentų standartines 
formas. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 239

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant savo pareigas pateiktu
priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
su ja bendradarbiauja, visų pirma 
pateikdami 53 straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytą informaciją ir suteikdami tos 
dalies b punkte nurodytą galimybę.

1. Atlikdami savo pareigas priežiūros 
institucijos prašymu duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, su ja 
bendradarbiauja, visų pirma pateikdami 53 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą 
informaciją ir suteikdami tos dalies b 
punkte nurodytą galimybę. Gavę priežiūros 
institucijos prašymą, kuriame nurodytos 
reikalavimo susipažinti su dokumentais 
priežastys, duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, pateikia jai 
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atitinkamus dokumentus.

Pakeitimas 240

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai priežiūros institucija ir duomenų 
tvarkytojas visų ar dalies duomenų 
tvarkymo tikslais yra įsisteigę keliose 
valstybėse narėse, jiems turi būti suteikta 
galimybė nurodyti savo pagrindinę 
buveinę. 

Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį 
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas.

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, įskaitant 
pseudonimiškumą, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį 
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas.

Nepaisant pirmosios pastraipos, duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas privalo 
vykdyti tik tas priemones, kurios, 
atsižvelgiant į asmens duomenų, kurie 
turi būti tvarkomi, pobūdį, atitinka 
duomenų tvarkymo riziką.

Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisinės pareigos, nurodytos šio 
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straipsnio 1 ir 2 dalyse, kurias vykdant 
reikėtų tvarkyti asmens duomenis tiek, 
kiek tai yra būtinai reikalinga, kad būtų 
užtikrintas tinklo ir informacijos 
saugumas, atspindi teisėtus interesus, 
kurių siekia duomenų valdytojas ar 
duomenų tvarkytojas arba kurių siekiama 
jų vardu, kaip nurodyta 6 straipsnio 
1 dalies f punkte.

Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 244

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kai padaromas asmens duomenų 
saugumo pažeidimas, susijęs su 
specialiomis asmens duomenų
kategorijomis, asmens duomenimis, 
kuriems taikomas profesinio slaptumo 
reikalavimas, duomenimis apie teistumą 
arba įtarimą padarius baudžiamąją veiką, 
arba asmens duomenimis apie banko arba 
kredito kortelių sąskaitas, ir jis kelia 
didelę grėsmę duomenų subjekto teisėms 
ar teisėtiems interesams, duomenų
valdytojas, be reikalo nedelsdamas,
praneša apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą priežiūros institucijai.

Pakeitimas 246

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 26 straipsnio 2 dalies f punktą 
duomenų tvarkytojas, nustatęs asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, 
nedelsdamas įspėja ir informuoja duomenų 
valdytoją.

2. Pagal 26 straipsnio 2 dalies f punktą 
duomenų tvarkytojas, nustatęs asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali 
turėti neigiamų teisinių padarinių 
duomenų subjekto privatumui, be reikalo
nedelsdamas įspėja ir informuoja duomenų 
valdytoją.
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Pakeitimas 247

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) aprašytos priemonės, kurias pasiūlė 
arba kurių ėmėsi duomenų valdytojas 
asmens duomenų saugumo pažeidimui 
išaiškinti.

(e) aprašytos priemonės, kurias pasiūlė 
arba kurių ėmėsi duomenų valdytojas 
asmens duomenų saugumo pažeidimui 
išaiškinti ir (arba) jo poveikiui sušvelninti.

Pakeitimas 248

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. Šių dokumentų turi pakakti, kad
priežiūros institucija galėtų patikrinti, ar 
laikomasi šio straipsnio. Dokumentuose 
pateikiama tik tam tikslui pasiekti būtina 
informacija.

Pakeitimas 249
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.
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Pakeitimas 250

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo formą
ir pranešimo procedūras, susijusias su 
pranešimų parengimu.

Pakeitimas 251
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, duomenų 
subjekto privatumui ar jo teisėtiems 
interesams, duomenų valdytojas, po to, kai 
pateikia 31 straipsnyje nurodytą pranešimą, 
nepagrįstai nedelsdamas apie pažeidimą 
praneša duomenų subjektui. Pažeidimas 
turi 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.

Pakeitimas 252

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

duomenų subjektui yra išsamus, aiškus ir 
suprantamas bet kuriam asmeniui, be to, 
jame aprašomas asmens duomenų 
saugumo pažeidimo pobūdis ir pateikiama 
bent 31 straipsnio 3 dalies b, c ir
d punktuose nurodyta informacija ir 
rekomendacijos.

Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu jis nesukėlė didelės žalos, 
jei duomenų valdytojas įdiegė tinkamas 
technologines apsaugos priemones ir jei tos 
priemonės taikytos su asmens duomenų 
saugumo pažeidimu susijusiems 
duomenims. Tokiomis technologinėmis 
apsaugos priemonėmis užtikrinama, kad 
asmeniui, neturinčiam leidimo su 
duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami, netinkami naudoti arba 
anonimiški.

Pakeitimas 254
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.

Pakeitimas 255
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Pranešimas apie asmens duomenų 

saugumo pažeidimą kitoms 
organizacijoms

Duomenų valdytojas, kuris pagal 32 
straipsnį praneša duomenų subjektui apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
gali informuoti apie šį asmens duomenų 
saugumo pažeidimą kitą organizaciją, 
valstybės įstaigą ar jos padalinį, jei ši 
organizacija, valstybės įstaiga ar jos 
padalinys gali sumažinti žalos dėl šio 
pažeidimo atsiradimo riziką arba 
sušvelninti šią žalą. Tokie pranešimai gali 
būti vykdomi neinformuojant duomenų 
subjekto, jei informacija atskleidžiama tik 
siekiant sumažinti žalos duomenų 
subjektui dėl šio pažeidimo atsiradimo 
riziką arba sušvelninti šią žalą.

Pagrindimas

Kitos organizacijos ar vyriausybinės institucijos daugeliu atvejų turi galimybių padėti 
sumažinti žalą, kurią gali patirti duomenų subjektas dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei joms būtų pranešta apie pažeidimą ir su juo susijusias aplinkybes.

Pakeitimas 256

Pasiūlymas dėl reglamento
4 skyriaus 3 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DUOMENŲ APSAUGOS VERTINIMAS 
IR IŠANSKTINIS LEIDIMAS

DUOMENŲ APSAUGOS POVEIKIO
VERTINIMAS IR IŠANKSTINIS 
PRANEŠIMAS

Pagrindimas

Procedūros, pagal kurias reikalaujamas išankstinis leidimas, duomenų valdytojui brangiai 
kainuoja ir atima daug laiko, o papildoma jų nauda, palyginti su išankstinio pranešimo 
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sistema, galima suabejoti duomenų apsaugos požiūriu. Pakanka išankstinių pranešimų, kurie 
priežiūros institucijai suteiktų galimybę reaguoti ir imtis veiksmų ir kuriais taip pat 
numatoma vartotojui patogi duomenų apsaugos procedūra.

Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas atlieka numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą. Panašią 
riziką keliančių duomenų tvarkymo 
operacijų sekai išnagrinėti pakanka atlikti 
vieną vertinimą. MVĮ reikalaujama atlikti 
poveikio vertinimą tik praėjus trejiems 
metams po jų įregistravimo, jei duomenų 
tvarkymas laikomas pagrindine įmonės 
veikla.

Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Teisinio tikrumo sumetimais būtina aiškiai ir išsamiai nurodyti, kokia konkreti rizika kyla.

Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sistemingą ir išsamų su fiziniu asmeniu 
susijusių asmeninių aspektų vertinimą arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
siekiant išnagrinėti arba numatyti fizinio 
asmens ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį, kai tokia operacija 
grindžiama automatizuotu duomenų 
tvarkymu ir ja remiantis taikomos 
priemonės, dėl kurių fizinis asmuo patiria 
teisinių pasekmių arba kurios daro jam 
didelį poveikį;

a) sistemingą ir išsamų su fiziniu asmeniu 
susijusių asmeninių aspektų vertinimą arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
siekiant išnagrinėti arba numatyti fizinio 
asmens ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį, kai tokia operacija 
grindžiama automatizuotu duomenų 
tvarkymu ir ja remiantis taikomos 
priemonės, dėl kurių fizinis asmuo patiria
neigiamų teisinių pasekmių, įskaitant bet 
kokią šio reglamento 20 straipsnio 1 
dalyje nurodyto pobūdžio tolesnę 
duomenų tvarkymo operaciją;

Pakeitimas 260

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 

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

teisėms ir laisvėms vertinimas, įskaitant 
riziką, kad atliekant operaciją įtvirtinama 
arba didinama diskriminacija, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus, taip pat 
atsižvelgiant į šiuolaikines technologijas 
ir metodus, kuriais galima padidinti 
piliečių privatumą. Jeigu yra parengtos 
Europos gairės, į jas atsižvelgiama 
atliekant poveikio vertinimą.

Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Aktyvus siekis išsiaiškinti duomenų subjektų nuomonę sudaro neproporcingą naštą duomenų 
valdytojams.

Pakeitimas 263

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria
numatomos su duomenų tvarkymo 

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

Sąjungos teisės aktuose įtvirtinta teisine 
pareiga pagal 6 straipsnio 1 dalies c 
punktą, kuriame numatomos su duomenų 
tvarkymo operacijomis susijusios taisyklės 
ir procedūros, 1–4 dalys netaikomos, 
išskyrus atvejus, kai valstybės narės mano, 
kad prieš pradedant tvarkyti duomenis
būtina atlikti tokį vertinimą.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 264

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 265

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 

Išbraukta.
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ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 266

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Duomenų apsaugos poveikio 
vertinimas laikomas konfidencialiais 
ryšiais.

Pagrindimas

Tai labai svarbu nustatyti siekiant sumažinti įmonių baimę, kad nauji inovatyvūs procesai, 
kuriems taikomos komercinės paslaptys, gali patekti į viešąją erdvę.

Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinis leidimas ir išankstinis
konsultavimasis

Išankstinis konsultavimasis

Pagrindimas

Vidinis nuoseklumas su 70 konstatuojamojoje dalyje nurodytais tikslais.

Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas arba atitinkamais 
atvejais duomenų tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti asmens duomenis, iš 
priežiūros institucijos gauna leidimą ir 
taip užtikrina, kad numatytas duomenų 

Išbraukta.
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tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų 
subjektams kylanti rizika, jeigu duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
norėdamas perduoti asmens duomenis į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, priima sutarties sąlygas, 
kaip nurodyta 42 straipsnio 2 dalies d 
punkte, arba nenustato tinkamų apsaugos 
priemonių teisiškai privalomu 
dokumentu, kaip nurodyta 42 straipsnio 5 
dalyje.

Pagrindimas

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes.
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.

Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, veikdamas duomenų valdytojo 
pavedimu, prieš pradėdamas tvarkyti 
asmens duomenis, konsultuojasi su 
priežiūros institucija ir taip užtikrina, kad 
numatytas duomenų tvarkymas atitiktų šį 
reglamentą ir visų pirma būtų sumažinta 
duomenų subjektams kylanti rizika, jeigu:

2. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, veikdamas duomenų valdytojo 
pavedimu, prieš pradėdamas tvarkyti
ypatingų kategorijų asmens duomenis, gali 
konsultuotis su priežiūros institucija ir taip
užtikrinti, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų subjektams 
kylanti rizika, jeigu:

Pakeitimas 270

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priežiūros institucija mano, kad būtina iš 
anksto konsultuotis dėl duomenų tvarkymo 
operacijų, kurias atliekant dėl jų pobūdžio, 
aprėpties ir (arba) tikslų gali kilti konkreti 
rizika duomenų subjektų teisėms ir 
laisvėms ir kurios nustatytos pagal 4 dalį.

b) priežiūros institucija mano, kad būtina iš 
anksto konsultuotis dėl duomenų tvarkymo 
operacijų, kurias atliekant dėl jų pobūdžio, 
aprėpties ir (arba) tikslų gali kilti konkreti 
rizika duomenų subjektų teisėms ir 
laisvėms.

Pagrindimas

Žr. 4 dalies išbraukimo pagrindimą.

Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu priežiūros institucija mano, kad 
numatytas duomenų tvarkymas neatitinka 
šio reglamento, visų pirma jei 
nepakankamai išsiaiškinta arba sumažinta 
rizika, ji uždraudžia atlikti numatytą 
duomenų tvarkymą ir pateikia tinkamų 
pasiūlymų, kokių taisomųjų veiksmų reikia 
imtis.

3. Jeigu kompetentinga priežiūros 
institucija, remdamasi savo įgaliojimais, 
nusprendžia, kad numatytas duomenų 
tvarkymas neatitinka šio reglamento, visų 
pirma, jei nepakankamai išsiaiškinta arba 
sumažinta rizika, ji uždraudžia atlikti 
numatytą duomenų tvarkymą ir pateikia 
tinkamų pasiūlymų, kokių taisomųjų 
veiksmų reikia imtis. Šį sprendimą 
apeliacine tvarka galima apskųsti 
kompetentingam teismui ir jo galima 
nevykdyti, kol skundas nagrinėjamas, 
nebent dėl šio duomenų tvarkymo 
duomenų subjektai tiesiogiai patiria 
didelės žalos.

Pakeitimas 272

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija nustato duomenų 
tvarkymo operacijas, dėl kurių reikia iš 

Išbraukta.
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anksto konsultuotis pagal 2 dalies b 
punktą, ir viešai jas paskelbia. Priežiūros 
institucija šiuos sąrašus pateikia Europos 
duomenų apsaugos valdybai.

Pagrindimas

Pernelyg sudėtinga veiksmingai įgyvendinti administraciniu požiūriu, visų pirma atsižvelgiant 
į būtinybę užtikrinti, kad reglamentas nebūtų pritaikytas konkrečiam sektoriui ir būtų 
tinkamas naudoti ateityje.

Pakeitimas 273

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu 4 dalyje nustatytame sąraše 
nurodyta duomenų tvarkymo veikla yra 
susijusi su prekių ar paslaugų siūlymu 
duomenų subjektams keliose valstybėse 
narėse arba su duomenų subjektų elgesio 
stebėjimu arba ją vykdant gali būti 
daromas didelis poveikis laisvam asmens 
duomenų judėjimui Sąjungoje, priežiūros 
institucija, prieš priimdama sąrašą, taiko 
57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą.

5. Jeigu duomenų tvarkymo veikla yra 
susijusi su prekių ar paslaugų siūlymu 
duomenų subjektams keliose valstybėse 
narėse arba su duomenų subjektų elgesio 
stebėjimu arba ją vykdant gali būti 
daromas didelis poveikis laisvam asmens 
duomenų judėjimui Sąjungoje, priežiūros 
institucija taiko 57 straipsnyje nurodytą 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka 58 straipsnio 2 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 274

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas pateikia priežiūros institucijai 
33 straipsnyje nurodytą duomenų apsaugos 
poveikio vertinimą ir priežiūros institucijos 
prašymu bet kokią kitą informaciją, kuria 

6. Duomenų valdytojas pateikia priežiūros 
institucijai 33 straipsnyje nurodytą 
duomenų apsaugos poveikio vertinimą ir 
priežiūros institucijos prašymu bet kokią 
kitą informaciją, kuria remdamasi ji galėtų 
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remdamasi ji galėtų įvertinti, ar duomenų 
tvarkymas atitinka šį reglamentą, o visų 
pirma riziką duomenų subjekto asmens 
duomenų apsaugai ir susijusias apsaugos 
priemones.

įvertinti, ar duomenų tvarkymas atitinka šį 
reglamentą, o visų pirma riziką duomenų 
subjekto asmens duomenų apsaugai ir 
susijusias apsaugos priemones.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti teisinį tikrumą ir priežiūros institucijoms suteikti galimybę geriau 
užtikrinti vykdymą ir šis pakeitimas atitinka 62 konstatuojamąją dalį, pagal kurią „šiame 
reglamente reikia aiškiai paskirstyti atsakomybę“, tik duomenų valdytojas turėtų iš anksto 
gauti priežiūros institucijos leidimą ir su ja konsultuotis. Taip nustatomas daug aiškesnis 
pagrindas tiek įmonėms, tiek priežiūros institucijoms.

Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 276

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 277
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 278

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo pagrindinė veikla yra duomenų 
tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, 
aprėpties ir (arba) tikslų būtina reguliariai 
ir sistemingai stebėti duomenų subjektus.

c) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo pagrindinė veikla yra duomenų 
tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, 
aprėpties ir (arba) tikslų būtina reguliariai 
ir sistemingai stebėti duomenų subjektus. 
Pagrindinę veiklą reikėtų apibrėžti kaip 
veiklą, kurią vykdant iš šių duomenų 
gaunama 50 proc. metinės apyvartos ar 
įplaukų, gaunamų iš duomenų 
pardavimo. Duomenų apsaugos požiūriu 
duomenų tvarkymo veikla, kuri sudaro 
mažiau nei 50 proc. bendrovės apyvartos, 
laikoma pagalbine.

Pagrindimas

Duomenų apsaugos pareigūnų skyrimas turėtų būti laikomas būtinu tik tuo atveju, jeigu 
pagrindinė įmonės veikla susijusi su asmens duomenų tvarkymu.

Pakeitimas 279

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra valdžios institucija ar 
įstaiga, duomenų apsaugos pareigūnas gali 

3. Jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra valdžios institucija ar 
įstaiga, duomenų apsaugos organizacija 
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būti skiriamas keliems jai priklausantiems 
subjektams, atsižvelgiant į tos valdžios 
institucijos ar įstaigos organizacinę 
struktūrą.

arba duomenų apsaugos pareigūnas gali 
būti skiriamas keliems jai priklausantiems 
subjektams, atsižvelgiant į tos valdžios 
institucijos ar įstaigos organizacinę 
struktūrą.

Pakeitimas 280

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 281

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad visos kitos 
tarnybinės duomenų apsaugos pareigūno 
pareigos atitiktų jo, kaip duomenų 
apsaugos pareigūno, užduotis ir pareigas ir 
kad dėl jų nekiltų interesų konfliktas.

6. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad visos kitos 
tarnybinės duomenų apsaugos
organizacijos arba duomenų apsaugos
pareigūno pareigos atitiktų jo, kaip 
duomenų apsaugos pareigūno, užduotis ir 
pareigas ir kad dėl jų nekiltų interesų 
konfliktas.

Pakeitimas 282
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 283

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 284

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 

Išbraukta.
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nurodytos duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo pagrindinės veiklos 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat 5 dalyje 
nurodytų duomenų apsaugos pareigūno 
profesinės kvalifikacijos kriterijus.

Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas arba duomenų
tvarkytojas užtikrina, kad duomenų 
apsaugos pareigūnui būtų tinkamai ir 
laiku pranešama apie visus su asmens 
duomenų apsauga susijusius klausimus.

1. Duomenų valdytojo arba duomenų
tvarkytojo vykdomoji vadovybė remia
duomenų apsaugos organizaciją arba 
duomenų apsaugos pareigūną jiems 
atliekant savo pareigas ir teikia 37 
straipsnyje nurodytoms užduotims ir 
pareigoms atlikti būtinus darbuotojus, 
patalpas, įrangą ir kitus išteklius.

Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Duomenų apsaugos organizacija arba
duomenų apsaugos pareigūnas savo 
pareigas ir užduotis atlieka nepriklausomai 
ir tiesiogiai atsiskaito duomenų valdytojo 
arba duomenų tvarkytojo vadovybei.

Pakeitimas 287

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas padeda duomenų apsaugos 
pareigūnui atlikti jo užduotis ir teikia 37 
straipsnyje nurodytoms pareigoms ir 
užduotims atlikti būtinus darbuotojus, 
patalpas, įrangą ir kitus išteklius.

3. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas padeda duomenų apsaugos
organizacijai arba duomenų apsaugos
pareigūnui atlikti jo užduotis ir teikia 37 
straipsnyje nurodytoms pareigoms ir 
užduotims atlikti būtinus darbuotojus, 
patalpas, įrangą ir kitus išteklius.

Pakeitimas 288

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas paveda duomenų apsaugos 
pareigūnui atlikti bent šias užduotis:

1. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas paveda duomenų apsaugos
organizacijai arba duomenų apsaugos
pareigūnui atlikti bent šias užduotis:

Pakeitimas 289

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informuoti duomenų valdytoją arba 
duomenų tvarkytoją apie jų pareigas pagal 
šį reglamentą ir dėl tų pareigų duomenų 
valdytojui arba duomenų tvarkytojui 
patarti, taip pat dokumentuoti šią veiklą ir 
gautus atsakymus.

a) didinti informuotumą, informuoti 
duomenų valdytoją arba duomenų 
tvarkytoją apie jų pareigas pagal šį 
reglamentą ir dėl tų pareigų duomenų 
valdytojui arba duomenų tvarkytojui 
patarti, taip pat dokumentuoti šią veiklą ir 
gautus atsakymus.

Pakeitimas 290

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

c) stebėti šio reglamento įgyvendinimą ir 
taikymą, visų pirma kiek tai susiję su 
reikalavimais dėl pritaikytosios duomenų 
apsaugos, standartizuotosios duomenų 
apsaugos ir duomenų saugumo, taip pat 
informacijos teikimo duomenų 
subjektams ir jų prašymų, pateiktų 
naudojantis šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis;

c) stebėti, kaip laikomasi šio reglamento;

Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebėti asmens duomenų saugumo 
pažeidimų dokumentavimą, pranešimus
priežiūros institucijai ir duomenų subjektui
apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimus pagal 31 ir 32 straipsnius;

e) rengti asmens duomenų saugumo 
pažeidimų stebėjimo, dokumentavimo, 
pranešimo ir pateikimo priežiūros 
institucijai ir duomenų subjektui pagal 31 
ir 32 straipsnius procedūras;

Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stebėti, kaip duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas atlieka duomenų 
apsaugos poveikio vertinimą ir teikia 
prašymus dėl išankstinio leidimo arba 
išankstinio konsultavimosi, jei to reikia 
pagal 33 ir 34 straipsnius;

f) rengti stebėjimo, kaip duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
atlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimą ir teikia prašymus dėl išankstinio 
leidimo arba išankstinio konsultavimosi, jei 
to reikia pagal 33 ir 34 straipsnius
procedūras;

Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) užtikrinti, kad būtų nustatytos 
atskaitomybės priemonės, apibrėžtos 22 
straipsnio 2 dalies c–ed punktuose;

Pagrindimas

Patikslinamas pagrindinis duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo atskaitomybės aukščiausio 
lygio vadovybei grandinėje.

Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stebėti, ką į prašymus atsako priežiūros 
institucija, ir priežiūros institucijos 
prašymu arba savo iniciatyva su ja 
bendradarbiauti pagal duomenų apsaugos 
pareigūno kompetenciją;

g) padėti atsakyti į priežiūros institucijos 
prašymus, ir priežiūros institucijos 
prašymu arba savo iniciatyva su ja 
bendradarbiauti pagal duomenų apsaugos 
pareigūno kompetenciją;

Pakeitimas 295
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija skatina
nustatyti – visų pirma Europos lygmeniu –
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmus ir duomenų apsaugos 
ženklus bei žymenis, kad duomenų 
subjektai galėtų greitai įvertinti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį.
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

1. Valstybės narės ir Komisija
bendradarbiauja su duomenų valdytojais, 
duomenų tvarkytojais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, kad 
skatintų nustatyti – visų pirma Europos 
lygmeniu – duomenų apsaugos 
sertifikavimo mechanizmus ir duomenų 
apsaugos ženklus bei žymenis, kad 
duomenų subjektai ir valstybių narių 
institucijos galėtų greitai įvertinti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
užtikrinamos duomenų apsaugos lygį.
Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmais padedama tinkamai taikyti 
šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius 
įvairių sektorių ir skirtingų duomenų 



PE496.562v02-00 132/180 AD\927816LT.doc

LT

tvarkymo operacijų ypatumus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu skatinama ir sudaromos sąlygos, kad būtų sukurta sistema, kurioje 
reguliavimo institucijos akredituoja nepriklausomus vertintojus – tiek visoms įmonėms, tiek 
konkretiems produktams arba technologijoms vertinti.

Pakeitimas 296

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmai yra savanoriški, įperkami ir 
prieinami taikant skaidrią ir pernelyg 
didelės naštos neužkraunančią procedūrą. 
Be to, šie mechanizmai yra neutralūs 
technologijų požiūriu, juos galima taikyti 
pasaulio mastu ir jais padedama tinkamai 
taikyti šį reglamentą, atsižvelgiant į 
konkrečius įvairių sektorių ir duomenų 
tvarkymo operacijų ypatumus.

Pagrindimas

Sertifikavimo mechanizmai turėtų būti sukurti taip, kad būtų veiksmingi ir nekeltų pernelyg 
daug biurokratinių kliūčių ar naštos.

Pakeitimas 297

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus.

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos sertifikavimo 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
įskaitant sertifikatų suteikimo ir atšaukimo 
sąlygas, taip pat pripažinimo Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse reikalavimus, jeigu šios 
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priemonės yra neutralios technologiniu 
požiūriu.

Pakeitimas 298

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti techninius 
sertifikavimo mechanizmų ir ženklų bei 
žymenų standartus, taip pat sertifikavimo 
mechanizmų ir duomenų apsaugos ženklų 
bei žymenų skatinimo ir pripažinimo 
mechanizmus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas 299

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, šių teisės 
aktų įgyvendinimas, 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;

Pakeitimas 300

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu, remdamasi bet kurio kito 
šaltinio stebėsenos duomenimis, Komisija 
turi pagrindo manyti, kad šalis arba 
tarptautinė organizacija, dėl kurios pagal 
3 dalį buvo priimtas sprendimas, 
nebeužtikrina tinkamo apsaugos lygio, 
kuris nustatytas šio straipsnio 2 dalyje, ji 
persvarsto šį sprendimą.

Pakeitimas 301
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį arba nusprendžia, kad 
trečioji šalis, trečiojoje šalyje esanti 
teritorija ar duomenų tvarkymo sektorius 
arba tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo duomenų apsaugos lygio pagal 
šio straipsnio 5 dalį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba
tarptautiniu lygiu duomenis 
perduodančiai tarptautinei organizacijai tik 
tuo atveju, jei duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas nustato su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones teisiškai privalomu 
dokumentu ir, kai tinkama, remdamasis 
poveikio vertinimu, jei duomenų 
valdytojas ar duomenų tvarkytojas 
užtikrina, kad duomenų gavėjas trečiojoje 
šalyje išlaiko aukštus duomenų apsaugos 
standartus.

Šiomis apsaugos priemonėmis bent jau 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 5 
straipsnyje nustatytų asmens duomenų 
tvarkymo principų, ir užtikrinamos III 
skyriuje nustatytos duomenų subjektų 
teisės.
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Pakeitimas 302

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą; arba

b) Komisijos priimtomis duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo ir už 
Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų 
esančio duomenų gavėjo, galinčio būti 
pagalbiniu duomenų tvarkytoju,
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis, į kurias gali būti įtrauktos 
standartinės tolesnio duomenų perdavimo 
už EEE ribų sąlygos. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą arba

Pagrindimas

Tai svarbus papildymas, kuriuo siekiama paaiškinti duomenų valdytojų, duomenų tvarkytojų 
ir pagalbinių duomenų tvarkytojų santykį tarptautinio duomenų perdavimo atvejais.

Pakeitimas 303

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis, kurias pagal 57 straipsnyje 
nurodytą nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą priėmė priežiūros institucija, 
po to, kai Komisija jas paskelbė visuotinai 
galiojančiomis pagal 62 straipsnio 1 dalies 
b punktą; arba

c) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo ir už EEE ribų esančio 
duomenų gavėjo, galinčio būti pagalbiniu 
duomenų tvarkytoju, standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis, į kurias gali 
būti įtrauktos standartinės tolesnio 
duomenų perdavimo už EEE ribų sąlygos, 
kurias pagal 57 straipsnyje nurodytą 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą 
priėmė priežiūros institucija, po to, kai 
Komisija jas paskelbė visuotinai 
galiojančiomis pagal 62 straipsnio 1 dalies 
b punktą, arba
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Pagrindimas

Tai svarbus papildymas, kuriuo siekiama paaiškinti duomenų valdytojų, duomenų tvarkytojų 
ir pagalbinių duomenų tvarkytojų santykį tarptautinio duomenų perdavimo atvejais.

Pakeitimas 304

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutarties 
sąlygomis, kurias pagal 4 dalį patvirtino 
priežiūros institucija.

d) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutarties 
sąlygomis, kurias pagal 4 dalį patvirtino 
priežiūros institucija, arba

Pakeitimas 305

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutarties 
sąlygomis, kurios papildo šios dalies b ir c 
punktuose nustatytas standartines 
duomenų apsaugos sąlygas ir kurias 
pagal 4 dalį patvirtino kompetentinga 
priežiūros institucija;

Pagrindimas

Šis pakeitimas suteiktų paskatą organizacijoms viršyti pagrindinius teisės aktais nustatytus 
reikalavimus laikytis tokių sistemų, kaip „duomenų patvirtinimas“ ar „patikimumo ženklas“.

Pakeitimas 306

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) 83 straipsnio 4 dalyje nurodytomis 
priemonėmis istoriniais, statistiniais ar 
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moksliniais tikslais;

Pakeitimas 307

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis arba įmonei privalomomis 
taisyklėmis, kaip nurodyta 2 dalies a, b 
arba c punktuose, jokio papildomo leidimo 
nereikia.

3. Jeigu duomenys perduodami remiantis 2 
dalies a, b, c arba e punktais, jokio 
papildomo leidimo nereikia.

Pagrindimas

Raktu užkoduotus duomenis, kurių trečiosiose šalyse esantys gavėjai negali iš naujo nustatyti 
ir nenustatys, reikėtų leisti perduoti mokslinių tyrimų tikslais nesukeliant papildomos 
administracinės naštos.

Pakeitimas 308
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
sutarties sąlygomis, kaip nurodyta šio 
straipsnio 2 dalies d punkte, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas iš 
priežiūros institucijos gauna išankstinį 
leidimą taikyti tas sutarties sąlygas pagal 
34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 
veiklą, susijusią su duomenų subjektais 
kitoje valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą.

4. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas iš kompetentingos priežiūros 
institucijos gauna išankstinį leidimą pagal 
šį straipsnį atliekamam duomenų 
perdavimui taikyti tas sutarties sąlygas 
pagal 34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 
veiklą, kuria daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, kompetentinga priežiūros 
institucija taiko 57 straipsnyje nurodytą 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.
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Pakeitimas 309

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali nuspręsti duomenų 
perdavimą pagrįsti 2 dalies b ir c 
punktuose nustatytomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis ir, be šių 
standartinių sąlygų, pasiūlyti papildomus 
ir teisiškai privalomus įsipareigojimus, 
taikomus perduodamiems duomenims. 
Tokiais atvejais dėl šių papildomų 
įsipareigojimų privaloma iš anksto 
konsultuotis su kompetentinga priežiūros 
institucija ir šie įpareigojimai papildo ir 
tiesiogiai ar netiesiogiai neprieštarauja 
standartinėms sąlygoms. Valstybės narės, 
priežiūros institucijos ir Komisija, 
siūlydamos pagal 39 straipsnį patvirtintus 
duomenų apsaugos ženklus, žymenis ar 
mechanizmus, skatina šias sustiprintas 
apsaugos priemones tvirtinančius 
duomenų valdytojus ir duomenų 
tvarkytojus taikyti papildomus ir teisiškai 
privalomus įsipareigojimus.

Pagrindimas

Duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai dažnai turi tiesioginės ir praktinės patirties, iš 
kurios matyti, kad papildomos apsaugos priemonės gali būti tinkamos asmens duomenų, kurie 
jomis perduodami, požiūriu. Šiuos duomenų valdytojus ir duomenų tvarkytojus reglamente 
reikėtų skatinti pasiūlyti papildomas apsaugos priemones, kai jos tinkamos. Šie papildomi 
įsipareigojimai neturėtų prieštarauti standartinėms sąlygoms.

Pakeitimas 310

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Siekdama skatinti naudoti šio 
straipsnio 2 dalies e punkte nustatytas 
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papildomas sutarties sąlygas, 
kompetentinga institucija gali pasiūlyti 
šias sustiprintas apsaugos priemones 
tvirtinantiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams pagal 39 straipsnį 
patvirtintus duomenų apsaugos ženklus, 
žymenis ar mechanizmus.

Pagrindimas

Pakeitime skatinama naudoti papildomus duomenų apsaugos ženklus ar pasitikėjimo ženklus.

Pakeitimas 311
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros institucija pagal 58 
straipsnyje nustatytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą patvirtina įmonei 
privalomas taisykles, jeigu:

1. Kompetentinga priežiūros institucija
bendru patvirtinimo dokumentu patvirtina
įmonių grupei skirtas įmonei privalomas 
taisykles. Pagal šias taisykles bus 
sudaromos sąlygos vykdyti daugiašalį 
tarptautinį įmonių tarpusavio duomenų 
perdavimą Europoje ir už jos ribų, jeigu:

Pakeitimas 312

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui, 
įskaitant jų darbuotojus, ir jie jų laikosi;

a) jos yra teisiškai privalomos ir taikomos 
kiekvienam duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo įmonių grupės nariui
ir jų išorės subrangovams, įskaitant jų 
darbuotojus, ir jie jų laikosi;

Pagrindimas

Teikdami nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugas, šių paslaugų teikėjai konkrečiai 
užduočiai atlikti dažnai naudoja išorės subrangovus, kad paslaugas ir priežiūrą teiktų visą 
parą. Todėl priežiūros institucija tai turėtų pripažinti įmonei privalomose taisyklėse.
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Pakeitimas 313

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jomis duomenų subjektams aiškiai 
suteikiamos įgyvendinamos teisės;

b) jomis duomenų subjektams aiškiai 
suteikiamos įgyvendinamos teisės ir 
užtikrinamas jų skaidrumas duomenų 
subjektams;

Pakeitimas 314

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įmonių grupės ir jos narių struktūra ir 
duomenys ryšiams;

a) įmonių grupės ir jos narių bei jų išorės 
subrangovų struktūra ir duomenys 
ryšiams;

Pakeitimas 315

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius įmonei privalomų 
taisyklių, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
kriterijus ir reikalavimus, visų pirma 
kriterijus, susijusius su įmonei privalomų 
taisyklių patvirtinimu, 2 dalies b, d, e ir f 
punktų taikymu įmonei privalomoms 
taisyklėms, kurių laikosi duomenų 
tvarkytojai, ir su kitais būtinais 
reikalavimais, siekiant užtikrinti atitinkamų 
duomenų subjektų asmens duomenų 
apsaugą.

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius įmonei privalomų 
taisyklių, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
kriterijus ir reikalavimus, visų pirma 
kriterijus, susijusius su įmonei privalomų 
taisyklių patvirtinimu, įskaitant skaidrumo 
užtikrinimą duomenų subjektams, 2 dalies 
b, d, e ir f punktų taikymu įmonei 
privalomoms taisyklėms, kurių laikosi 
duomenų tvarkytojai, ir su kitais būtinais 
reikalavimais, siekiant užtikrinti atitinkamų 
duomenų subjektų asmens duomenų 
apsaugą.
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Pakeitimas 316
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypti leidžiančios nuostatos Kitos teisėtos tarptautinio duomenų 
perdavimo priežastys

Pakeitimas 317

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo pagal 41 straipsnį arba 
nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės 
pagal 42 straipsnį, vieną ar kelis kartus 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai galima tik 
tada, kai:

1. Jeigu nepriimtas sprendimas dėl 
tinkamumo pagal 41 straipsnį arba jeigu 
Komisija nusprendžia, kad trečioji šalis, 
trečiojoje šalyje esanti teritorija arba 
duomenų tvarkymo sektorius arba 
tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo duomenų apsaugos lygio pagal 
41 straipsnio 5 dalį, arba jeigu
nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės 
pagal 42 straipsnį, vieną ar kelis kartus 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai galima tik 
tada, kai:

Pakeitimas 318
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tinkamas apsaugos priemones.

Pagrindimas

Šiuolaikinėje duomenimis pagrįstoje visuomenėje nėra pagrindo išskirti dažnus perdavimus, 
kadangi tai neatspindi duomenų srautų tikrovės, taigi tai prieštarautų tikslui užtikrinti laisvą 
duomenų judėjimą.

Pakeitimas 319
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais.

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas
tarptautinėmis konvencijomis, Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais. Ši 
nukrypti leidžianti nuostata naudojama 
tik retai perduodant duomenis. Kiekvienu 
konkrečiu atveju turi būti nuodugniai 
įvertinamos visos duomenų perdavimo 
poreikio aplinkybės;

Pakeitimas 320

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas pagal 28 straipsnį 
dokumentuoja vertinimą ir nustatytas 
tinkamas apsaugos priemones, nurodytas 
šio straipsnio 1 dalies h punkte, ir apie 
perdavimą informuoja priežiūros 
instituciją.

Išbraukta.

Pakeitimas 321
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 322
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė nustato, kad 
viena arba kelios valdžios institucijos
stebi, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, 
ir padeda jį nuosekliai taikyti visoje 
Sąjungoje, kad būtų apsaugotos fizinių 
asmenų pagrindinės teisės ir laisvės 
tvarkant jų asmens duomenis ir 
palengvintas laisvas asmens duomenų 
judėjimas Sąjungoje. Siekdamos šių tikslų, 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
atsakingą viešąją priežiūros instituciją, 
kuri stebi, kaip įgyvendinamas šis 
reglamentas, ir padeda jį nuosekliai taikyti 
visoje Sąjungoje, kad būtų apsaugotos 
fizinių asmenų pagrindinės teisės ir laisvės 
tvarkant jų asmens duomenis ir 
palengvintas laisvas asmens duomenų 
judėjimas Sąjungoje. Siekdamos šių tikslų, 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija.

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai įgyvendinti vieno langelio principą, turėtų būti aiškiai paskirta
atsakinga priežiūros institucija.

Pakeitimas 323
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus, visų pirma 
nurodytus 79 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse. 
Priežiūros institucijos gali skirti sankcijas 
tik duomenų valdytojams arba duomenų 
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tvarkytojams, kurių pagrindinė buveinė 
yra toje pačioje valstybėje narėje, arba 
pagal 56 ir 57 straipsnių nuostatas, jei 
pagrindinės įstaigos priežiūros institucija 
nesiima veiksmų.

Pagrindimas

Patikslinamas ir išryškinamas priežiūros institucijų vaidmuo skiriant sankcijas.

Pakeitimas 324
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atlikdama savo pareigas ir naudodamasi 
jai suteiktais įgaliojimus, priežiūros 
institucija veikia visiškai nepriklausomai.

1. Atlikdama savo pareigas ir naudodamasi 
jai suteiktais įgaliojimais, priežiūros 
institucija veikia visiškai nepriklausomai, 
nepaisydama VII skyriaus nuostatų dėl 
bendradarbiavimo ir nuoseklumo.

Pagrindimas

Reikia tinkamai atsižvelgti į priežiūros institucijų tarpusavio įsipareigojimus pagal 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.

Pakeitimas 325

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas arba 
vyriausybė.

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas.

Pakeitimas 326

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu šis reglamentas taikomas 
remiantis 3 straipsnio 1 dalimi, 
kompetentinga priežiūros institucija yra 
valstybės narės ar teritorijos, kurioje 
įsteigta duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo pagrindinė buveinė, kuriai 
taikomas reglamentas, kompetentinga
priežiūros institucija. Ginčai sprendžiami 
remiantis 58 straipsnyje nurodytu 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmu ir
nepažeidžiant kitų šio reglamento VII 
skyriaus nuostatų.

Pakeitimas 327

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu šis reglamentas taikomas 
remiantis 3 straipsnio 2 dalimi, 
kompetentinga priežiūros institucija yra 
valstybės narės ar teritorijos, kurioje 
pagal 25 straipsnį duomenų valdytojas 
paskyrė atstovą Sąjungoje, priežiūros 
institucija.

Pakeitimas 328

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jeigu šis reglamentas taikomas 
keliems tos pačios įmonių grupės 
duomenų valdytojams ir (arba) duomenų 
tvarkytojams, remiantis 3 straipsnio 1 ir 2 
dalimis, tik viena priežiūros institucija yra 
kompetentinga ir bus nustatoma pagal 51 
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straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 329

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucija duomenų subjekto 
prašymu jam pataria naudojimosi savo 
teisėmis, nustatytomis šiame reglamente, 
klausimais ir prireikus šiuo tikslu 
bendradarbiauja su priežiūros 
institucijomis kitose valstybėse narėse.

3. Kompetentinga priežiūros institucija 
duomenų subjekto prašymu jam pataria 
naudojimosi savo teisėmis, nustatytomis 
šiame reglamente, klausimais ir prireikus
šiuo tikslu bendradarbiauja su priežiūros 
institucijomis kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 330

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama:

1. Kompetentinga priežiūros institucija 
įgaliojama:

Pakeitimas 331
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų laikomasi nuostatų 
dėl 34 straipsnyje nurodytų išankstinių 
leidimų ir išankstinio konsultavimosi;

d) užtikrinti, kad būtų laikomasi nuostatų 
dėl 34 straipsnyje nurodyto išankstinio 
konsultavimosi;

Pakeitimas 332
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) informuoti duomenų valdytoją ir 
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(arba) duomenų tvarkytoją apie teismines 
teisių gynimo priemones jos sprendimui 
apskųsti.

Pagrindimas

Nuostatas dėl priežiūros institucijos įgaliojimų, susijusių su duomenų valdytoju ir (arba) 
tvarkytoju, reikėtų papildyti aiškiai nurodant duomenų valdytojų ir (arba) duomenų 
tvarkytojų teisines apsaugos priemones.

Pakeitimas 333

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena priežiūros institucija, 
remdamasi įgaliojimu atlikti tyrimą, gali iš 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo pareikalauti suteikti:

2. Kompetentinga priežiūros institucija, 
remdamasi įgaliojimu atlikti tyrimą, gali iš 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo pareikalauti suteikti:

Pakeitimas 334

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą atkreipti teisminių institucijų 
dėmesį į šio reglamento pažeidimus ir būti 
proceso šalimi, visų pirma pagal 74 
straipsnio 4 dalį ir 75 straipsnio 2 dalį.

3. Kompetentinga priežiūros institucija turi 
įgaliojimą atkreipti teisminių institucijų 
dėmesį į šio reglamento pažeidimus ir būti 
proceso šalimi, visų pirma pagal 74 
straipsnio 4 dalį ir 75 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 335

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus, visų pirma 

4. Kompetentinga priežiūros institucija turi 
įgaliojimą skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus, visų pirma 
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nurodytus 79 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse. nurodytus 79 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse.

Pakeitimas 336
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros institucijos teikia viena kitai 
reikšmingą informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendintas ir taikomas nuosekliai, ir 
diegia veiksmingo tarpusavio 
bendradarbiavimo priemones. Savitarpio 
pagalba visų pirma susijusi su informacijos 
prašymais ir priežiūros priemonėmis, kaip 
antai prašymais suteikti išankstinius 
leidimus ir konsultuoti, tyrimais ir skubiai 
teikiama informacija apie bylos 
nagrinėjimo pradžią, taip pat tolesniais 
veiksmais tais atvejais, kai duomenų 
tvarkymo operacijomis gali būti daromas 
poveikis kelių valstybių narių duomenų 
subjektams.

1. Priežiūros institucijos teikia viena kitai 
reikšmingą informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kad šis reglamentas būtų
įgyvendintas ir taikomas nuosekliai, ir 
diegia veiksmingo tarpusavio 
bendradarbiavimo priemones. Savitarpio 
pagalba visų pirma susijusi su informacijos 
prašymais ir priežiūros priemonėmis, kaip 
antai prašymais konsultuoti, tyrimais ir 
skubiai teikiama informacija apie bylos 
nagrinėjimo pradžią, taip pat tolesniais 
veiksmais tais atvejais, kai kelių valstybių 
narių duomenų subjektai gali daryti 
neigiamą teisinį poveikį duomenų
subjektams.

Pakeitimas 337

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena priežiūros institucija imasi 
visų būtinų tinkamų priemonių, kad 
nedelsdama ir ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo kitos priežiūros institucijos 
prašymo gavimo, į jį atsakytų. Tokia 
priemonė visų pirma gali būti reikšmingos 
informacijos apie tyrimo eigą arba 
vykdymo priemones, kuriomis siekiama 
nutraukti arba uždrausti šio reglamento 
neatitinkančias duomenų tvarkymo 
operacijas, perdavimas.

2. Kiekviena priežiūros institucija imasi 
visų būtinų tinkamų priemonių, kad 
nedelsdama ir ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo kitos priežiūros institucijos 
prašymo gavimo, į jį atsakytų. Tokia 
priemonė visų pirma gali būti reikšmingos 
informacijos apie tyrimo eigą arba 
vykdymo priemones, kuriomis siekiama 
nutraukti arba uždrausti duomenų 
tvarkymo operacijas, kurios, kaip 
paaiškėjo, neatitinka šio reglamento,
perdavimas.
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Pakeitimas 338
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucijos nustato praktinius 
konkrečių bendradarbiavimo veiksmų 
aspektus.

4. Priežiūros institucijos savo darbo 
tvarkos taisyklėse nustato praktinius 
konkrečių bendradarbiavimo veiksmų 
aspektus. Darbo tvarkos taisyklės viešai 
skelbiamos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 339
Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytą 
priemonę, priežiūros institucija priemonės 
projektą pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai ir Komisijai.

1. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytą 
priemonę, kompetentinga priežiūros 
institucija priemonės projektą pateikia 
Europos duomenų apsaugos valdybai ir 
Komisijai.

Pakeitimas 340

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuri yra susijusi su duomenų tvarkymo 
veikla, vykdoma siekiant siūlyti prekes 
arba paslaugas duomenų subjektams 
keliose valstybėse narėse ar stebėti jų 
elgesį; arba

a) kuri yra susijusi su asmens duomenų 
tvarkymo veikla, vykdoma siekiant siūlyti 
prekes arba paslaugas duomenų subjektams 
keliose valstybėse narėse, kai EEE šaliai 
nepriklausantis duomenų valdytojas arba
duomenų tvarkytojas neįvardija atstovo 
EEE teritorijoje, arba ji

Pagrindimas

Tai turėtų paskatinti ne ES įmones įvardyti atstovą ES teritorijoje.  Neturėtų būti 
diskriminuojamos ne ES įmonės, kurios įsteigtos ES.
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Pakeitimas 341

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kuria gali būti daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje; arba

Išbraukta.

Pakeitimas 342

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priimti duomenų tvarkymo operacijų, 
dėl kurių reikia iš anksto konsultuotis, 
sąrašą pagal 34 straipsnio 5 dalį; arba

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 34 straipsnio dėl išankstinio konsultavimosi pakeitimus: reikalavimas priimti sąrašus ir 
juos pateikti nuoseklumo užtikrinimo mechanizmui yra pernelyg biurokratinis ir trukdantis 
inovacijoms.

Pakeitimas 343

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti 42 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodytas standartines duomenų 
apsaugos sąlygas; arba

Išbraukta.

Pakeitimas 344

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duoti leidimą taikyti 42 straipsnio 2 
dalies d punkte nurodytas sutarties
sąlygas; arba

Išbraukta.

Pakeitimas 345

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) patvirtinti įmonei privalomas taisykles, 
kaip apibrėžta 43 straipsnyje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Duomenų apsaugos priežiūros institucijos, kurioms reglamentas daro tiesioginį poveikį, 
turėtų būti kompetentingos parengti įmonei privalomas taisykles neprivalėdamos jų pateikti 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmui.

Pakeitimas 346

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) pagal kurią leidžiama duomenis 
tvarkyti mokslinių tyrimų tikslais pagal 81 
straipsnio 3 dalį ir (arba) 83 straipsnio 3 
dalį.

Pakeitimas 347

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuri priežiūros institucija arba 
Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 

3. Bet kuri priežiūros institucija arba 
Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 
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išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, visų pirma tais atvejais, kai
priežiūros institucija nepateikia 2 dalyje 
nurodyto priemonės projekto ar neįvykdo 
su savitarpio pagalba susijusių pareigų 
pagal 55 straipsnį arba su bendromis 
operacijomis susijusių pareigų pagal 56 
straipsnį.

išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, visų pirma tais atvejais, kai
kompetentinga institucija nepateikia 2 
dalyje nurodyto priemonės projekto ar 
neįvykdo su savitarpio pagalba susijusių 
pareigų pagal 55 straipsnį arba su 
bendromis operacijomis susijusių pareigų 
pagal 56 straipsnį.

Pakeitimas 348

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti tinkamą ir nuoseklų 
šio reglamento taikymą, Komisija gali 
prašyti, kad bet koks klausimas būtų 
išnagrinėtas pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą.

4. Siekdama užtikrinti tinkamą ir nuoseklų 
šio reglamento taikymą, Komisija savo 
vardu arba suinteresuotojo subjekto 
prašymu gali prašyti, kad bet koks 
klausimas būtų išnagrinėtas pagal 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.

Pagrindimas

Jeigu esama reglamento taikymo skirtumų, keliančių grėsmę suderintam įgyvendinimui ir 
darančių poveikį konkretiems suinteresuotiesiems subjektams, suinteresuotieji subjektai, 
kuriems daromas poveikis, turėtų turėti teisę susirūpinimą jiems keliančius klausimus pateikti 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmui.

Pakeitimas 349

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkas elektroniniu būdu pateikia 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
nariams ir Komisijai bet kokią reikšmingą 
informaciją, kuri jam buvo pateikta, 
naudodamasis standartizuota forma.
Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkas prireikus pateikia reikšmingos 
informacijos vertimą.

6. Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkas nepagrįstai nedelsdamas
elektroniniu būdu pateikia Europos 
duomenų apsaugos valdybos nariams ir 
Komisijai bet kokią reikšmingą 
informaciją, kuri jam buvo pateikta, 
naudodamasis standartizuota forma.
Europos duomenų apsaugos valdybos 
pirmininkas prireikus pateikia reikšmingos 
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informacijos vertimą.

Pakeitimas 350

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija 
ir pagal 51 straipsnį kompetentinga 
priežiūros institucija atsižvelgia į Europos 
duomenų apsaugos valdybos nuomonę ir 
per dvi savaites nuo tada, kai Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas 
pranešė apie nuomonę, elektroniniu būdu
praneša Europos duomenų apsaugos 
valdybos pirmininkui ir Komisijai – ar 
nekeičia priemonės projekto, ar jį iš dalies 
pakeičia, ir jei jį iš dalies pakeičia, pateikia 
iš dalies pakeistą priemonės projektą, 
naudodamasi standartizuota forma.

8. 1 dalyje nurodyta kompetentinga 
priežiūros institucija atsižvelgia į Europos 
duomenų apsaugos valdybos nuomonę ir 
per dvi savaites nuo tada, kai Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas 
pranešė apie nuomonę, elektroniniu būdu 
praneša Europos duomenų apsaugos 
valdybos pirmininkui ir Komisijai – ar 
nekeičia priemonės projekto, ar jį iš dalies 
pakeičia, ir jei jį iš dalies pakeičia, pateikia 
iš dalies pakeistą priemonės projektą, 
naudodamasi standartizuota forma.

Pakeitimas 351
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
priežiūros institucija mano, jog būtina 
skubiai veikti, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjektų interesai, visų pirma tais atvejais,
kai esama pavojaus, kad pasikeitus esamai 
padėčiai gali būti labai sunku įgyvendinti 
duomenų subjekto teisę arba siekiama 
pašalinti didelius trūkumus, arba dėl kitų 
priežasčių, nukrypdama nuo 58 straipsnyje 
nurodytos procedūros, ji gali priimti 
konkretų laikotarpį galiojančias laikinąsias 
priemones. Priežiūros institucija tas 
priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia Europos duomenų 
apsaugos valdybai ir Komisijai.

1. Jeigu išimtinėmis aplinkybėmis 
priežiūros institucija mano, jog būtina 
skubiai veikti, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjektų interesai, kai esama pavojaus, kad 
pasikeitus esamai padėčiai gali būti labai 
sunku įgyvendinti duomenų subjekto teisę 
arba siekiama pašalinti didelius trūkumus, 
nukrypdama nuo 58 straipsnyje nurodytos 
procedūros, ji gali priimti konkretų 
laikotarpį galiojančias laikinąsias 
priemones. Ši priežiūros institucija tas 
priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia kompetentingai 
priežiūros institucijai, Europos duomenų 
apsaugos valdybai, Komisijai ir 
atitinkamam duomenų valdytojui arba 
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duomenų tvarkytojui.

Pakeitimas 352

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu priežiūros institucija ėmėsi 
priemonės pagal 1 dalį ir mano, kad 
būtina skubiai priimti galutines 
priemones, ji gali prašyti, kad Europos 
duomenų apsaugos valdyba skubiai 
pateiktų savo nuomonę, nurodydama tokios 
nuomonės prašymo priežastis, be kita ko, 
susijusias su galutinių priemonių priėmimu 
skubos tvarka.

2. Jeigu priežiūros institucija ėmėsi 
priemonės pagal 1 dalį, ji prašo, kad 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
skubiai pateiktų savo nuomonę, 
nurodydama prašymo priežastis, be kita ko, 
susijusias su galutinių priemonių priėmimu 
skubos tvarka.

Pakeitimas 353

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priimti sprendimus dėl tinkamo šio 
reglamento taikymo pagal jo tikslus ir 
reikalavimus, susijusius su klausimais, 
kuriuos priežiūros institucijos pateikė 
pagal 58 arba 61 straipsnius, su klausimu, 
dėl kurio pagal 60 straipsnio 1 dalį 
priimtas motyvuotas sprendimas, arba 
klausimu, kai priežiūros institucija 
nepateikia priemonės projekto ir kai 
nurodė neketinanti atsižvelgti į nuomonę, 
kurią Komisija priėmė pagal 59 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas 354

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis



AD\927816LT.doc 155/180 PE496.562v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
užtikrina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas nuosekliai. Siekdama šio tikslo, 
Europos duomenų apsaugos valdyba savo 
iniciatyva arba Komisijos prašymu visų 
pirma:

1. Europos duomenų apsaugos valdyba 
užtikrina, kad šis reglamentas būtų 
taikomas nuosekliai. Siekdama šio tikslo, 
Europos duomenų apsaugos valdyba savo 
iniciatyva, Komisijos arba kitų 
suinteresuotųjų subjektų prašymu visų 
pirma:

Pakeitimas 355

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pataria Komisijai visais su asmens 
duomenų apsauga Sąjungoje susijusiais 
klausimais, įskaitant dėl visų siūlomų šio 
reglamento pakeitimų;

a) pataria Europos institucijoms visais su 
asmens duomenų apsauga Sąjungoje 
susijusiais klausimais, įskaitant dėl visų 
siūlomų šio reglamento pakeitimų;

Pakeitimas 356

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) savo iniciatyva arba vieno iš savo narių
iniciatyva, arba Komisijos prašymu 
nagrinėja visus klausimus, susijusius su šio 
reglamento taikymu, ir skelbia priežiūros 
institucijoms skirtas gaires, rekomendacijas 
ir geriausią patirtį, siekdama skatinti šį 
reglamentą taikyti nuosekliai;

b) savo iniciatyva arba vieno iš savo narių,
Komisijos arba kitų suinteresuotųjų 
subjektų prašymu nagrinėja visus 
klausimus, susijusius su šio reglamento 
taikymu, ir skelbia priežiūros institucijoms 
skirtas gaires, rekomendacijas ir geriausią 
patirtį, siekdama skatinti šį reglamentą 
taikyti nuosekliai;

Pakeitimas 357

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai tinkama, Europos duomenų 
apsaugos valdyba, vykdydama šiame 
straipsnyje nustatytas užduotis, 
konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis 
ir suteikia joms galimybę per pagrįstą 
laikotarpį pateikti pastabų. Nedarydama 
poveikio 72 straipsniui, Europos duomenų 
apsaugos valdyba viešai paskelbia 
konsultavimosi procedūros rezultatus.

Pagrindimas

Prieš patvirtindama nuomones ir ataskaitas, valdyba turėtų konsultuotis su suinteresuotomis 
šalimis ir suteikti joms galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti pastabų, kaip tai galima 
padaryti kitose reguliavimo srityse.

Pakeitimas 358
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos duomenų apsaugos valdyba 
priima savo darbo tvarkos taisykles ir pati 
nustato savo darbo tvarką. Ji visų pirma 
užtikrina, kad pasibaigus nario kadencijai 
arba jam atsistatydinus toliau būtų 
atliekamos pareigos, kad būtų sudaryti 
konkrečių klausimų arba sektorių pogrupiai 
ir kad būtų nustatytos su 57 straipsnyje 
nurodytu nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmu susijusios jos procedūros.

2. Europos duomenų apsaugos valdyba 
priima savo darbo tvarkos taisykles ir pati 
nustato savo darbo tvarką. Ji visų pirma 
užtikrina, kad pasibaigus nario kadencijai 
arba jam atsistatydinus toliau būtų 
atliekamos pareigos, kad būtų sudaryti 
konkrečių klausimų arba sektorių pogrupiai 
ir kad būtų nustatytos su 57 straipsnyje 
nurodytu nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmu susijusios jos procedūros ir 
atitinkamam duomenų valdytojui arba 
tvarkytojui taikytinos teisinės apsaugos 
priemonės.

Pagrindimas

Nėra aiškiai numatytų atitinkamam duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui taikytinų 
teisinių apsaugos priemonių.

Pakeitimas 359
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Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija 
yra penkeri metai, ji gali būti atnaujinta.

2. Pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija 
yra penkeri metai, ji gali būti atnaujinta. 
Jie gali būti atšaukiami Europos 
Parlamento sprendimu, priimtu dviejų 
trečdalių balsų dauguma, kuri yra 
Parlamentą sudarančių narių dauguma.

Pakeitimas 360

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 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 iš 
savo narių rato vardu pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad tvarkant asmens 
duomenis buvo pažeistos šiame reglamente 
nustatytos duomenų subjektų teisės, ir 
jeigu turi minimalų 80 000 EUR 
finansavimą, reprezentatyvų narių skaičių 
ir atitinkamą narių struktūrą.

Pagrindimas

Būtinieji finansiniai ištekliai ir reprezentatyvus narių skaičius reikalingi užtikrinti, kad nebūtų 
piktnaudžiaujama atstovaujamojo ieškinio priemone ir nebūtų kuriamos asociacijos tik 
skundams teikti, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų apmokėtos būtinos advokato ir teismo 
išlaidos.

Pakeitimas 361

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Byla duomenų valdytojui arba duomenų 
tvarkytojui keliama valstybės narės, kurioje 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įsisteigęs, teismuose. Tokia 
byla taip pat gali būti keliama valstybės 
narės, kurioje yra nuolatinė duomenų 
subjekto gyvenamoji vieta, teismuose, 
išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas 
yra valdžios institucija, veikianti pagal 
savo viešuosius įgaliojimus.

2. Byla duomenų valdytojui arba duomenų 
tvarkytojui keliama valstybės narės, kurioje 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įsisteigęs, teismuose. Tokia 
byla taip pat gali būti keliama valstybės 
narės, kurioje yra nuolatinė duomenų 
subjekto gyvenamoji vieta, teismuose, 
išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas 
yra valdžios institucija, veikianti pagal 
savo viešuosius įgaliojimus. Antrame 
sakinyje pateikta nukrypti leidžianti 
nuostata netaikoma trečiosios šalies 
valdžios institucijai.

Pakeitimas 362

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi teisę 
vieno ar kelių duomenų subjektų vardu 
naudotis 74 straipsnyje nurodytomis 
teisėmis. Reikalavimų pagal 77 straipsnį 
negali pateikti įstaigos, organizacijos ar 
asociacijos, kaip apibrėžta 73 straipsnio 2 
dalyje.

Pakeitimas 363
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas atlygintų patirtą žalą.
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Pakeitimas 364
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą.

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas, 
kiekvienas duomenų valdytojas yra 
solidariai atsakingas už visą padarytą žalą, 
jeigu atitinkama bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybė nebuvo nustatyta 24 
straipsnyje nurodytame teisiniame 
susitarime. Įmonių grupių atveju visa 
grupė yra atsakinga kaip vienas 
ekonominės veiklos vykdytojas.

Pakeitimas 365

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali būti visiškai ar iš dalies 
atleistas nuo šios atsakomybės, jeigu
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įrodo, kad nėra atsakingas už 
įvykį, dėl kurio patirta žala.

3. Duomenų valdytojas gali būti visiškai ar 
iš dalies atleistas nuo šios atsakomybės, 
jeigu jis įrodo, kad nėra atsakingas už 
įvykį, dėl kurio patirta žala.

Pakeitimas 366

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kompetentinga priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.
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Pakeitimas 367
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę,
atitinkamų asmens duomenų 
neskelbtinumą, į tai, ar pažeidimas 
padarytas tyčia ar dėl neatsargumo,
pažeidimu padarytos žalos dydį, kokia yra 
fizinio arba juridinio asmens atsakomybė, 
taip pat į to asmens ankstesnius 
pažeidimus, pagal 23 straipsnį įdiegtas 
technines ir organizacines priemones ir 
nustatytas procedūras ir į tai, kaip 
bendradarbiauta su priežiūros institucija 
siekiant ištaisyti pažeidimą. Nors taikant 
šias sankcijas suteikiama tam tikra 
veiksmų laisvė, kad būtų atsižvelgta į 
pirmiau išvardytas aplinkybes ir kitus 
faktus, būdingus tam tikram atvejui, 
administracinių sankcijų taikymo 
skirtumus galima persvarstyti pagal 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą. 
Kai tinkama, duomenų apsaugos 
institucija taip pat įgaliojama reikalauti, 
kad būtų paskirtas duomenų apsaugos 
pareigūnas, jei įstaiga, organizacija ar 
asociacija nusprendė jo neskirti.

Pakeitimas 368

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 369

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Lengvinančios aplinkybės, dėl kurių 
skiriamos mažiausios 4–6 dalyse 
numatytos administracinės sankcijos, 
apima tai, kad:
i) fizinis ar juridinis asmuo ėmėsi 
priemonių, kad užtikrintų atitinkamų 
įsipareigojimų laikymąsi;
ii) iš tikrųjų nežinota, kad veikla sukėlė 
atitinkamų įsipareigojimų pažeidimą;
iii) pažeidimas nutrauktas iš karto po to, 
kai apie jį sužinota;
iv) bendradarbiauta vykdymo užtikrinimo 
procesuose;
v) atliktas duomenų apsaugos poveikio 
vertinimas;
vi) paskirtas duomenų apsaugos 
pareigūnas.

Pakeitimas 370
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Priežiūros institucija gali duoti raštišką 
įspėjimą neskirdama jokių sankcijų. 
Priežiūros institucija gali skirti baudą, 
kurios suma už pakartotinius arba 
tyčinius pažeidimus gali būti iki 
1 000 000 EUR, o įmonės atveju – iki 
1 proc. jos metinės pasaulinės apyvartos.

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; or
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 371
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 250.000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

Pakeitimas 372
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 

Išbraukta.
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skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis;

Pakeitimas 373
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ima mokestį už informaciją arba 
atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas 374
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 500 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

Pakeitimas 375
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas 376
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nesuteikia duomenų subjektui 
galimybės susipažinti arba neištaiso 
asmens duomenų pagal 15 ir 16 
straipsnius, arba nepateikia reikšmingos 
informacijos duomenų gavėjui pagal 13 
straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas 377
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepaiso teisės būti pamirštam arba 
teisės reikalauti ištrinti duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima 
visų būtinų veiksmų, kad informuotų 
trečiuosius asmenis, kad duomenų 
subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus pagal 17 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas 378
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 
duomenis į kitą programą, pažeisdamas 
18 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas 379
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas 380
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas 381
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių 
su saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko 
duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
sąlygų.

Išbraukta.

Pakeitimas 382
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 1 000 000 EUR, 
o įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.
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Pakeitimas 383
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 
straipsnius;

Išbraukta.

Pakeitimas 384
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;

Išbraukta.

Pakeitimas 385
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas 386
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį;

Išbraukta.
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Pakeitimas 387
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;

Išbraukta.

Pakeitimas 388
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį; Išbraukta.

Pakeitimas 389
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;

Išbraukta.

Pakeitimas 390
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;

Išbraukta.
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Pakeitimas 391
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;

Išbraukta.

Pakeitimas 392
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;

Išbraukta.

Pakeitimas 393
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;

Išbraukta.

Pakeitimas 394
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;

Išbraukta.
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Pakeitimas 395
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba 
duomenų srautų sustabdymo pagal 
53 straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas 396
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 
straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas 397
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas 398
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 

Išbraukta.
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administracinių baudų dydžius, 
atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus 
kriterijus.

Pakeitimas 399
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, III
skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V
skyriuje – asmens duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms nuostatų, VI skyriuje –
nepriklausomų priežiūros institucijų 
nuostatų, VII skyriuje –
bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

1. II skyrius („Bendrieji principai“), III
skyrius („Duomenų subjekto teisės“), IV
skyrius („Duomenų valdytojas ir duomenų
tvarkytojas“), V skyrius („Asmens 
duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms“), VI skyrius 
(„Nepriklausomos priežiūros
institucijos“), VII skyrius 
(„Bendradarbiavimas ir nuoseklumas“),
taip pat VIII skyriaus („Teisių gynimo 
priemonės, atsakomybė ir sankcijos“) 73, 
74, 76 ir 79 straipsniai netaikomi, kai 
asmens duomenys tvarkomi tik 
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais, kad teisė į duomenų 
apsaugą būtų suderinta su saviraiškos 
laisvę reglamentuojančiomis taisyklėmis.

Pagrindimas

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Pakeitimas 400

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos duomenų apsaugos valdyba, 
pasikonsultavusi su žiniasklaidos, autorių 
ir menininkų atstovais, duomenų 
subjektais ir atitinkamomis pilietinės 
visuomenės organizacijomis, paskelbia 
gaires, kada šios išimtys ar nukrypti 
leidžiančios nuostatos gali būti 
reikalingos.

Pakeitimas 401

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
Asmens duomenų tvarkymas ir 
visuomenės teisės susipažinti su oficialiais 
dokumentais principas
Valdžios institucijos arba įstaigos 
turimuose dokumentuose esantys asmens 
duomenys šios institucijos arba įstaigos 
gali būti atskleisti laikantis valstybės 
narės teisės aktų dėl visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais, 
kuriais teisė į asmens duomenų apsaugą 
suderinama su visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
principu.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad valstybinių klausimų viešoji priežiūra nebūtų ribojama duomenų 
apsaugos taisyklėmis. Kaip buvo pareikšta Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
(EDAPP), pagal 29 straipsnį įsteigtos darbo grupės ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros nuomonėse, būtina užtikrinti viešą prieigą prie oficialių dokumentų.

Pakeitimas 402
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis
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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.

Pakeitimas 403

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

1. Nedarydamos poveikio šiam 
reglamentui, valstybės narės gali teisės 
aktais arba darbdaviai ir darbuotojai 
kolektyviniais susitarimais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą,
teistumą sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, 
taip pat siekiant pasinaudoti su darbo 
santykiais susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Pakeitimas 404
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 

Išbraukta.
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tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Pakeitimas 405
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu:

1. Nedarant poveikio šiam reglamentui, 
asmens duomenys, nepriskiriami šio 
reglamento 8 straipsnyje nurodytoms 
kategorijoms, gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais
pagal 6 straipsnio 2 dalį ir 9 straipsnio 2 
dalies i punktą tik tuo atveju, jeigu:

Pakeitimas 406
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šių tikslų negalima pasiekti kitu būdu
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;

a) šių tikslų negalima tinkamai pasiekti 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;

Pakeitimas 407

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tolesnis duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais ar moksliniais 
tikslais nėra laikomas nesuderinamu 
pagal 5 straipsnio 1 dalies b punktą, 
jeigu:
a) duomenų tvarkymui taikomos šiame 
straipsnyje nustatytos sąlygos ir apsaugos 
priemonės ir
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b) duomenų tvarkymas atitinka visus kitus 
susijusius teisės aktus.

Pakeitimas 408

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Laikydamosi šio reglamento ribų, visų 
pirma šio straipsnio, valstybės narės gali 
priimti konkrečias nuostatas dėl asmens 
duomenų tvarkymo mokslinių tyrimų, 
ypač visuomenės sveikatos srityje, tikslais.

Pagrindimas

Valstybių narių lygmens duomenų apsaugos taisyklės yra sudėtingos ir įvairiapusės, be kita 
ko, visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų srityje. Valstybių narių teisės aktų leidėjams 
reikėtų suteikti įgaliojimus ir toliau taikyti bei priimti konkrečias priemones dėl visuomenės 
sveikatos mokslinių tyrimų persvarstymo etiniu požiūriu, kurį būtų galima atlikti be duomenų 
subjekto sutikimo. Atliekant valstybių narių lygmens persvarstymą etiniu požiūriu duomenų 
subjektams būtų užtikrinama, kad jų asmens duomenų naudojimas ir pakartotinis naudojimas 
mokslinių tyrimų tikslais tam tikru konkrečiu metu būtų suderinamas su visuomenės 
vertybėmis.

Pakeitimas 409

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) asmens duomenys tvarkomi suvestinių 
duomenų, kuriuos sudarytų tik 
anoniminiai duomenys, pseudoniminiai 
duomenys arba abu, ataskaitų rengimo 
tikslais.

Pagrindimas

Šiomis ataskaitomis nesiekiama nustatyti pavienių fizinių asmenų tapatybės ar juos atsekti. 
Siekiant parengti šias ataskaitas, pavienių duomenų sekos susiejamos anonimiškai ir 
nedarant poveikio privatumui. Internetinių duomenų tyrimai (angl. „Web Analytics“) yra 
suvestinių duomenų ataskaitų pavyzdys.
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Pakeitimas 410
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai asmens duomenys renkami 
statistikos ir visuomenės sveikatos tikslais, 
jie tampa anoniminiais iš karto po 
duomenų rinkimo, tikrinimo ar derinimo 
operacijų, išskyrus atvejus, kai 
identifikuoti duomenis vis dar būtina 
statistiniais1 ir visuomenės sveikatos 
tikslais, pavyzdžiui, atliekant 
epidemiologinius, taikomuosius ir 
klinikinius tyrimus.
________________________
(1 Europos Tarybos rekomendacijos 
Nr. R (97) dėl statistiniais tikslais 
renkamų ir tvarkomų asmens duomenų 
apsaugos, kurią patvirtino Ministrų 
komitetas per 1997 m. rugsėjo 30 d. 
vykusio 602-ojo ministrų pavaduotojų 
susitikimą, priedo 8 dalis.)

Pagrindimas

Epidemiologiniai tyrimai labai priklauso nuo „susietų duomenų“ ir negali būti atliekami su 
visiškai anoniminiais arba pseudoniminiais duomenimis. Susietų duomenų tyrimai yra 
prabanga tam tikroms Europos Sąjungos šalims ir esama tikimybės, kad su šiame 
privalomame reglamente siūlomomis priemonėmis šios svarbių tyrimų rūšies bus atsisakyta.

Pakeitimas 411

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas asmens duomenis gali 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai istoriniais, statistiniais arba 
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moksliniais tikslais, jeigu:
a) šių tikslų negalima pasiekti kitu būdu 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;
b) duomenų gavėjui pagrįstai 
nesuteikiama teisė susipažinti su 
duomenimis, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, ir
c) pagal duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo ir duomenų gavėjo 
sutarties sąlygas draudžiama iš naujo 
nustatyti duomenų subjekto tapatybę ir 
apriboti duomenų tvarkymą pagal šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Pagrindimas

Raktu užkoduotų duomenų, perduodamų mokslinių tyrimų tikslais, gavėjai neturi jokios 
galimybės iš naujo nustatyti subjektų tapatybės ir, remiantis šiuo pakeitimu, neturi galimybės 
sužinoti rakto ir jiems pagal sutartį neleidžiama iš naujo nustatyti duomenų subjektų 
tapatybės. Šiuo pakeitimu būtų įformintas procesas, pagal kurį būtų pagrįstai užtikrinama, 
kad trečiosiose šalyse esantys duomenų gavėjai negalėtų iš naujo nustatyti tapatybės ir jos 
nenustatytų, taip sudarant sąlygas šiuos duomenis perduoti nesukeliant papildomos naštos.

Pakeitimas 412
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Kai duomenų subjekto reikalaujama 
duoti sutikimą dėl medicininių duomenų 
tvarkymo tik visuomenės sveikatos tyrimų 
tikslais, duomenų subjektui gali būti 
pasiūlyta galimybė duoti bendrą 
susitikimą epidemiologiniams, 
taikomiesiems ir klinikiniams tyrimams 
atlikti.
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Pagrindimas

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data.
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Pakeitimas 413
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

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.

Pakeitimas 414
Pasiūlymas dėl reglamento
83 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83a straipsnis
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Teistumo duomenų tvarkymas finansinių 
nusikaltimų prevencijos tikslais

Laikantis šio reglamento ribų ir pagal 9 
straipsnio 2 dalies j punktą asmens 
duomenų apie teistumą ar su juo 
susijusias apsaugos priemones tvarkymas 
turi būti leidžiamas, jei kartu numatomos 
atitinkamos duomenų subjekto 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos 
priemonės ir duomenys tvarkomi:
a) finansinių nusikaltimų prevencijos, 
tyrimo ar išaiškinimo tikslais arba
b) visuomenės interesų, pavyzdžiui, 
apsaugos nuo tarpvalstybinių finansinių 
nusikaltimų grėsmių, tikslais,
ir, bet kuriuo atveju, tai būtinai turi būti 
atliekama negavus ieškomo duomenų 
subjekto sutikimo, kad nebūtų trukdoma 
siekti šių tikslų.

Pagrindimas

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime.  Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Pakeitimas 415
Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 
5 dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 
straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 
20 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 
dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 

2. 14 straipsnio 7 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 35 straipsnio 
11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 
straipsnio 2 dalyje ir 43 straipsnio 3 dalyje 
nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
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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.

įsigaliojimo datos.

Pakeitimas 416
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2
išbraukiama.

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2
dalis, 2 straipsnio b ir c punktai, 4 
straipsnio 3, 4 ir 5 dalys, taip pat 6 ir 9 
straipsniai išbraukiami.

Pakeitimas 417

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijos priimtus deleguotuosius ir 
įgyvendinimo aktus Parlamentas ir 
Taryba turėtų vertinti kas dvejus metus.
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