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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija 2012. gada 25. janvārī iesniedza priekšlikumu ES datu aizsardzības 
noteikumu vispārējai reformai. Ierosinātās regulas mērķis ir saskaņot privātuma tiesības 
tiešsaistē un nodrošināt šādu datu brīvu apriti Eiropas Savienībā.

Ierosinātajā regulā arī paredzēts:

 pielāgot datu aizsardzību digitālās pasaules mainītajam pieprasījumam, zinot, ka 
pašreizējie noteikumi ir pieņemti pirms 17 gadiem, kad mazāk nekā 1 % eiropiešu 
izmantoja internetu;

 novērst pašreizējās atšķirības 1995. gada noteikumu piemērošanā dažādās dalībvalstīs 
un nodrošināt to, ka personas datu aizsardzības pamattiesības tiek vienādi piemērotas 
visās Savienības darbības jomās;

 stiprināt patērētāju uzticību tiešsaistes pakalpojumiem, tos labāk informējot par 
tiesībām un datu aizsardzību, ieviešot tiesības uz datu labošanu, tiesības tikt 
aizmirstam, tiesības uz datu dzēšanu, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst;

 stiprināt digitālo vienoto tirgu, samazinot pašreizējo sadrumstalotību un 
administratīvo slogu un, runājot vispārīgāk, uzņemties nopietnu lomu stratēģijā 
„Eiropa 2020”.

Salīdzinājumā ar spēkā esošo Direktīvu 95/46/EK ierosinātā regula ievieš obligātu datu 
aizsardzības inspektora amatu publiskajā sektorā, kā arī privātajā sektorā attiecībā uz lieliem 
uzņēmumiem, kuros strādā vairāk nekā 250 darbinieku, un uzņēmumiem, kuru pamatdarbība 
ir personas datu apstrāde.

Ir uzlaboti arī noteikumi par datu pārsūtīšanu trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām.

Ar šo priekšlikumu tiek izveidota Eiropas Datu aizsardzības kolēģija un tiek paredzētas 
sankcijas un kompensācijas tiesības regulas neievērošanas gadījumā.

Atzinuma sagatavotājs pamatā atbalsta Komisijas priekšlikuma galvenos mērķus.

Ierosinātajām izmaiņām būtu jāpalīdz izvairīties no pārmērīga administratīvā sloga 
uzņēmumiem, jo īpaši uzņēmumiem, kas ieviesuši privātuma atbildību, un jāgarantē noteikta 
līmeņa elastība attiecībā uz regulas noteikumiem, jo īpaši tiem, kas attiecas uz atbildības 
mehānismu un ziņošanu uzraudzības iestādei. Ir jāprecizē, jāpielāgo kontekstam un 
jāvienkāršo arī dažas oriģinālā teksta definīcijas un aspekti.

Atzinuma sagatavotājs ir izvēlējies drīzāk kvalitatīvu nekā kvantitatīvu pieeju datu 
aizsardzībai, un šī pieeja koncentrējas uz korporatīvo vadību, pamatojoties uz iepriekš minēto 
atbildības principu, nevis pārāk paļaujas uz piekrišanas vai birokrātiskām dokumentēšanas 
procedūrām, kurām tomēr arī ir noteikta loma datu aizsardzībā.
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Ir svarīgi uzsvaru likt arī uz tehnisku risinājumu lomu, piemēram, uz integrētu privātuma 
aizsardzību, datu pseidonimizāciju un anonimizāciju, prioritizējot sensitīvus datus un 
mērķētus atbilstības pasākumus.

Atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, cik nozīmīgi ir izvairīties no neplānotām sekām, kas var 
negatīvi ietekmēt preses brīvību, pētniecību veselības jomā, cīņu pret finanšu noziedzību, cīņu 
pret krāpšanu sportā un inovāciju enerģētikas viedtīklu un intelektisku transporta sistēmu 
nodrošināšanu.

Vēl viens priekšlikuma aspekts attiecas uz deleģēto aktu ievērojamo skaitu. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka deleģēto aktu izmantošana ir pārmērīga, un ierosina svītrot lielāko 
daļu no tiem.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 7. un 
8. pantu,

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.b atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju, jo īpaši tās 8. pantu,

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Vārda un informācijas brīvība 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 11. pantu ir viena no 
pamattiesībām. Šīs tiesības ietver uzskatu 
brīvību un brīvību saņemt un izplatīt 
informāciju vai idejas bez valsts iestāžu 
iejaukšanās un neatkarīgi no valstu 
robežām. Būtu jāievēro plašsaziņas 
līdzekļu brīvība un plurālisms.

Pamatojums

Ir skaidri jāatsaucas uz informācijas brīvību un tiesībām brīvi izteikties, kas ir Eiropas 
Savienības pamattiesības saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Personas privātuma aizsardzībai 
vajadzētu būt pamatam, uz kā balstās 
personas datu apstrāde publiskos 
reģistros.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Dalībvalstu konstitucionālajām 
tradīcijām raksturīgo principu par brīvu 
piekļuvi informācijai nedrīkstētu 
apdraudēt, un būtu jānodrošina vārda un 
preses brīvība, kā noteikts dalībvalstu 
konstitūcijās.

Grozījums Nr. 6
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ātrā tehnoloģiju izaugsme un 
globalizācija ir radījusi jaunas problēmas 
personas datu aizsardzības jomā. Datu 
apmaiņas un vākšanas apjoms ir dramatiski 
pieaudzis. Jaunākās tehnoloģijas ļauj gan 
privātām sabiedrībām, gan valsts iestādēm 
vēl nepieredzētā apjomā savas darbības 
mērķiem izmantot personas datus. Fiziskas 
personas aizvien biežāk personiska 
rakstura informāciju padara publiski un 
globāli pieejamu. Tehnika ir pārveidojusi 
ne tikai ekonomiku, bet arī sociālo dzīvi, 
un ir nepieciešams arī turpmāk uzlabot
datu brīvu apriti Savienībā un nosūtīšanu 
uz trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, vienlaikus nodrošinot 
personas datu augsta līmeņa aizsardzību.

(5) Ātrā tehnoloģiju izaugsme un 
globalizācija ir radījusi jaunas problēmas 
personas datu aizsardzības jomā. Datu 
apmaiņas un vākšanas apjoms ir dramatiski 
pieaudzis. Jaunākās tehnoloģijas ļauj gan 
privātām sabiedrībām, gan valsts iestādēm 
vēl nepieredzētā apjomā savas darbības 
mērķiem izmantot personas datus. Fiziskas 
personas aizvien biežāk personiska 
rakstura informāciju padara publiski un 
globāli pieejamu. Tehnoloģija ir 
pārveidojusi ne tikai ekonomiku, bet arī 
sociālo dzīvi, un ir nepieciešami labāki 
tiesiskās aizsardzības pasākumi, kas 
uzlabos datu brīvu apriti Savienībā un 
nosūtīšanu uz trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, nodrošinot 
personas datu augsta līmeņa aizsardzību.

Pamatojums

Lai gan regulas ieviešanai ir divi mērķi — aizsargāt personas datus un veicināt to brīvu apriti 
Savienībā —, pirmais minētais mērķis būtu jāuzsver vairāk, jo personas datu aizsardzība ir 
viena no pamattiesībām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Līdz ar citām tehnoloģijām 
mākoņdatošana var pārveidot Eiropas 
ekonomiku, ja vien tiek īstenoti atbilstoši 
datu drošības un datu aizsardzības 
pasākumi. Lai nodrošinātu personas datu 
drošību visaugstākajā līmenī, ir svarīgi 
saprast datu pārziņu un datu apstrādātāju 
tiesības un pienākumi šajā regulā.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu konsekventu un augsta 
līmeņa aizsardzību fiziskām personām un 
novērstu šķēršļus personu datu apritei, 
personas tiesību un brīvību aizsardzības 
līmenim attiecībā uz šādu datu apstrādi 
visās dalībvalstīs jābūt vienādam. Visā 
Savienībā būtu jānodrošina noteikumu par 
fiziskas personas pamattiesību un brīvību 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi vienveidīga piemērošana.

(8) Lai nodrošinātu konsekventu un augsta 
līmeņa aizsardzību fiziskām personām un 
novērstu šķēršļus personu datu apritei, 
personas tiesību un brīvību aizsardzības 
līmenim attiecībā uz šādu datu apstrādi 
visās dalībvalstīs jābūt vienādam un, ja 
iespējams, identiskam. Visā Savienībā 
būtu jānodrošina noteikumu par fiziskas 
personas pamattiesību un brīvību 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi vienveidīga piemērošana.

Pamatojums

Jau šobrīd noteikumi par datu apstrādi teorētiski visās dalībvalstīs ir „vienādi”. Ierosinājums 
ir izstrādāts regulas formā tāpēc, ka šāda pieeja nav sekmīga. Tas attiecīgi jāatspoguļo arī 
šajā apsvērumā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Līguma 16. panta 2. punktā Eiropas 
Parlaments un Padome pilnvaroti paredzēt 
noteikumus par fizisko personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
noteikumus par šādu datu brīvu apriti.

(10) Līguma 16. panta 2. punktā Eiropas 
Parlaments un Padome pilnvaroti paredzēt 
noteikumus par fizisko personu aizsardzību 
attiecībā uz Savienības iestāžu un 
struktūru veikto personas datu apstrādi, kā 
arī personas datu apstrādi, ko veic 
dalībvalstis saistībā ar Savienības tiesību 
aktu darbības jomu, un noteikumus par 
šādu datu brīvu apriti.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu fizisku personu 
konsekventu aizsardzību visā Savienībā un 
novērstu atšķirības, kas traucē datu brīvu 
apriti iekšējā tirgū, ir nepieciešama regula, 
lai sniegtu tiesisko noteiktību un 
pārskatāmību uzņēmējiem, tostarp 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinātu fiziskām 
personām visās dalībvalstīs vienādas 
juridiski īstenojamas tiesības un 
pienākumus un pārziņu un apstrādātāju 
atbildību, nodrošinātu konsekventu 
personas datu apstrādes uzraudzību un 
atbilstošas sankcijas visās dalībvalstīs, kā 
arī efektīvu uzraudzības iestāžu sadarbību 
dažādās dalībvalstīs. Lai ņemtu vērā 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašo situāciju, šajā regulā 
ietvertas vairākas atkāpes. Turklāt 
Savienības iestādes un struktūras, 
dalībvalstis un to uzraudzības iestādes tiek 
rosinātas, piemērojot šo regulu, ņemt vērā 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašās vajadzības.
Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu jēdziens būtu jābalsta uz 
Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikumā 
2003/361/EK sniegto mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo uzņēmumu definīciju.

(11) Lai nodrošinātu fizisku personu 
konsekventu aizsardzību visā Savienībā un 
novērstu atšķirības, kas traucē datu brīvu 
apriti iekšējā tirgū, ir nepieciešama regula, 
lai sniegtu tiesisko noteiktību un 
pārskatāmību uzņēmējiem, tostarp 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinātu fiziskām 
personām visās dalībvalstīs vienādas 
juridiski īstenojamas tiesības un 
pienākumus un pārziņu un apstrādātāju 
atbildību, nodrošinātu konsekventu 
personas datu apstrādes uzraudzību un 
atbilstošas sankcijas visās dalībvalstīs, kā 
arī efektīvu uzraudzības iestāžu sadarbību 
dažādās dalībvalstīs. Ja tas ir acīmredzami 
vajadzīgs un neierobežo personas datu 
aizsardzību vai iekšējā tirgus principus,
lai ņemtu vērā mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašo situāciju, šajā 
regulā ietvertas vairākas atkāpes. Turklāt 
Savienības iestādes un struktūras, 
dalībvalstis un to uzraudzības iestādes tiek 
rosinātas, piemērojot šo regulu, pēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
ņemt vērā mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašās vajadzības, kā arī 
ievērot principu “vispirms domāt par 
mazajiem”, lai tādējādi jau pašā politikas 
veidošanas sākumposmā ņemtu vērā 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu intereses. Mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo uzņēmumu jēdziens būtu 
jābalsta uz Komisijas 2003. gada 6. maija 
ieteikumā 2003/361/EK sniegto 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šajā regulā noteiktā aizsardzība 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
paredzēta fiziskām personām neatkarīgi no 
to valstspiederības vai dzīvesvietas. Šajā 
regulā noteiktā aizsardzība nebūtu
jāattiecina uz juridisku personu datu 
apstrādi, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumiem, 
kam ir juridiskas personas statuss, ietverot 
juridiskās personas nosaukumu, 
uzņēmējdarbības formu un 
kontaktinformāciju. Tas pats attiecas arī 
uz gadījumiem, kad juridiskas personas 
nosaukums ietver vienas vai vairāku 
fizisku personu vārdus vai uzvārdus.

(12) Šajā regulā noteiktā aizsardzība 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
paredzēta fiziskām personām neatkarīgi no 
to valstspiederības vai dzīvesvietas. Šajā 
regulā noteiktā aizsardzība būtu jāattiecina 
arī uz juridisku personu datu apstrādi, jo 
īpaši attiecībā uz uzņēmumiem, kam ir 
juridiskas personas statuss, ietverot 
juridiskās personas nosaukumu, 
uzņēmējdarbības formu un 
kontaktinformāciju.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Šī regula nav izolēta no citiem 
Savienības tiesību aktiem. Atbildības 
ierobežojumiem direktīvā par elektronisko 
tirdzniecību ir horizontāla struktūra, un 
tāpēc tie attiecas uz visu informāciju. Šī 
regula nosaka, kas veido datu 
aizsardzības pārkāpumu, bet direktīva par 
elektronisko tirdzniecību — nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem informācijas 
pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par 
trešās personas likumpārkāpumu.

Pamatojums

Vienā no apsvērumiem ir labāk jāpaskaidro iemesli atsaucei uz atbildības ierobežojumiem 
direktīvā par elektronisko tirdzniecību.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz vienīgi specifisku informāciju par 
identificētu vai identificējamu personu. Lai 
noteiktu, vai persona ir identificējama, būtu 
jāņem vērā: i) vienīgi tie līdzekļi, ko 
pārzinis vai kāda cita fiziska vai juridiska 
persona varētu izmantot, lai identificētu 
fizisku personu, un ii) identificējamās 
personas piekrišana. Aizsardzības principi
nebūtu jāpiemēro datiem, ko sniedz 
anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs nav 
identificējams, pilnībā ņemot vērā 
jaunākās tehnoloģijas un tendences 
tehnoloģiju jomā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Šajā regulā atzīts, ka 
pseidonimizācija rada priekšrocības 
visiem datu subjektiem, jo būtībā tā maina 
personas datus, lai, neizmantojot papildu 
datus, tos nevarētu sasaistīt ar datu 
subjektu. Tādējādi pārziņi tiek mudināti 
praktizēt datu pseidonimizāciju.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, 
fiziskām personām var piešķirt tiešsaistes 
identifikatorus, ko izmanto viņu ierīces, 
lietojumprogrammas, rīki un protokoli, kā 
piemēram interneta protokola adreses vai 
sīkdatņu identifikatori. Tādējādi iespējams 

(24) Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, 
fiziskām personām var piešķirt tiešsaistes 
identifikatorus, ko izmanto viņu ierīces, 
lietojumprogrammas, rīki un protokoli, kā,
piemēram, interneta protokola adreses vai 
sīkdatņu identifikatori. Tādējādi,
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tiek atstātas pēdas, ko savienojumā ar 
unikāliem identifikatoriem vai citu 
informāciju, ko saņem serveri, var 
izmantot, lai veidotu fizisku personu 
profilus un tos identificētu. No tā var 
secināt, ka identifikācijas numurus, 
atrašanās vietas datus, tiešsaistes 
identifikatorus vai citus īpašus faktorus 
pašus par sevi ne vienmēr vajag uzskatīt 
par personas datiem.

iespējams, tiek atstātas pēdas, ko 
savienojumā ar unikāliem identifikatoriem 
vai citu informāciju, ko saņem serveri, var
izmantot, lai veidotu fizisku personu 
profilus un tos identificētu. No tā var 
secināt, ka identifikācijas numurus, 
atrašanās vietas datus, tiešsaistes 
identifikatorus vai citus īpašus faktorus ne 
vienmēr vajag uzskatīt par personas 
datiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Piekrišana attiecībā uz produktu vai 
piedāvāto pakalpojumu ir jādod 
nepārprotami, izmantojot jebkādu 
piemērotu metodi, kas ļauj sniegt brīvu, 
konkrētu un apzinātu norādi par datu 
subjekta vēlmēm, vai nu ar paziņojumu,
vai skaidri apstiprinošu datu subjekta 
darbību, nodrošinot, ka persona apzinās, ka 
tā sniedz piekrišanu personas datu 
apstrādei, tas ietver laukuma atzīmēšanu ar 
ķeksīti interneta tīmekļa vietnē un jebkuru 
citu paziņojumu vai rīcību, kas konkrētajos 
apstākļos skaidri norāda, ka datu subjekts 
piekrīt piedāvātajai personas datu 
apstrādei. Klusēšana vai atturēšanās no 
darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par 
piekrišanu. Piekrišanai būtu jāattiecas uz 
visām apstrādes darbībām, ko veic vienā un 
tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu 
subjekta piekrišana ir jādod pēc 
elektroniska pieprasījuma saņemšanas, 
pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam 
un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā 
pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek 
sniegts.

Grozījums Nr. 17
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Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Šajā regulā atzīts, ka datu 
pseidonimizācija var palīdzēt samazināt 
apdraudējumu datu subjekta privātumam. 
Ciktāl pārzinis pseidonimizē datus, šāda 
apstrāde pārziņa likumīgajās interesēs 
saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu ir uzskatāma par 
pamatotu.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas datiem par veselību būtu jo 
īpaši jāaptver visi dati, kas norāda uz datu 
subjekta veselības stāvokli; informāciju par 
personas reģistrāciju ar veselību saistītu 
pakalpojumu saņemšanai; informāciju par 
maksājumiem vai tiesībām saņemt 
veselības aprūpi; numuru, simbolu vai zīmi, 
kas piešķirta personai, lai to viennozīmīgi 
identificētu veselības aprūpes nolūkos; 
jebkuru informāciju par personu, ko vāc ar 
veselības aprūpi saistītu pakalpojumu 
sniegšanas laikā; informāciju, kas iegūta, 
pārbaudot vai izmeklējot kādu ķermeņa 
daļu vai no tā iegūtu materiālu, tai skaitā 
bioloģiskus paraugus; informāciju, kas 
identificē kādu personu kā veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju personai; 
vai citu informāciju par, piemēram, 
slimību, traucējumiem, slimības risku, 
slimības vēsturi, klīnisko aprūpi vai par 
aktuālo datu subjekta fizisko vai 
biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no tās 
avota, piemēram, ārsta vai cita veselības 
aprūpes nozares pārstāvja, slimnīcas, 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

(26) Personas datiem par veselību būtu jo 
īpaši jāaptver visi personas dati, kas 
norāda uz datu subjekta veselības stāvokli, 
tostarp ģenētiskā informācija, informācija
par personas reģistrāciju ar veselību saistītu 
pakalpojumu saņemšanai; informācija par 
maksājumiem vai tiesībām saņemt 
veselības aprūpi; numurs, simbols vai zīme, 
kas piešķirta personai, lai to viennozīmīgi 
identificētu veselības aprūpes nolūkos; 
jebkura informācija par personu, ko vāc ar 
veselības aprūpi saistītu pakalpojumu 
sniegšanas laikā; personas dati, kas iegūti, 
pārbaudot vai izmeklējot kādu ķermeņa 
daļu, no tā iegūtu materiālu vai bioloģisku 
paraugu; informācija, kas identificē kādu 
personu kā veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju personai; vai cita informācija
par, piemēram, slimību, traucējumiem, 
slimības risku, slimības vēsturi, klīnisko 
aprūpi vai par aktuālo datu subjekta fizisko 
vai biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no 
tās avota, piemēram, ārsta vai cita 
veselības aprūpes nozares pārstāvja, 
slimnīcas, medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.
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Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Ja pārzinim vai apstrādātājam 
Savienībā ir vairākas institūcijas, tostarp, 
bet ne tikai, tad, ja pārzinis vai 
apstrādātājs ir uzņēmumu grupa, pārziņa 
galvenās institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā šīs regulas vajadzībām būtu 
jānosaka, izmantojot objektīvus kritērijus, 
un tam būtu jānozīmē efektīvas un 
faktiskas pārvaldes darbības, pieņemot 
galvenos lēmumus par apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem, ko veic 
pastāvīga vienība. Šim kritērijam nav jābūt 
atkarīgam no tā, vai personas datu apstrāde 
faktiski tiek veikta šajā vietā; personas datu 
apstrādei vai apstrādes darbībām 
nepieciešamo tehnisko līdzekļu un 
tehnoloģiju esība un izmantošana pati par 
sevi nenozīmē šādas galvenās institūcijas 
atrašanās vietas esību un nav noteicošie 
kritēriji galvenās institūcijas atrašanās 
vietas noteikšanai.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Uzņēmumu grupai būtu jāietver 
kontrolējošais uzņēmums un tā kontrolētie 
uzņēmumi, turklāt par kontrolējošu 
uzņēmumu būtu jāuzskata uzņēmums, kam 
var būt dominējoša ietekme uz citu 
uzņēmumu, piemēram, īpašumtiesību, 
finanšu līdzdalības vai reglamentējošu 
noteikumu dēļ, vai pilnvaras panākt 
personas datu aizsardzības noteikumu 
īstenošanu.

(28) Uzņēmumu grupai būtu jāietver 
kontrolējošais uzņēmums un tā kontrolētie 
uzņēmumi, turklāt par kontrolējošu 
uzņēmumu būtu jāuzskata uzņēmums, kam 
var būt dominējoša ietekme uz citu 
uzņēmumu, piemēram, īpašumtiesību, 
finanšu līdzdalības vai reglamentējošu 
noteikumu dēļ, vai pilnvaras panākt 
personas datu aizsardzības noteikumu 
īstenošanu. Uzņēmumu grupa var izvirzīt 
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vienu galveno iestādi Savienībā.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi. Šāda aizsardzība ir 
īpaši svarīga, ņemot vērā sociālos tīklus, 
kur bērniem vajadzētu zināt to personu 
identitāti, ar kurām viņi sazinās. Lai 
noteiktu, kad persona ir uzskatāma par 
bērnu, šajā regulā būtu jāpārņem ANO 
Konvencijas par bērna tiesībām definīcija.
Šajā regulā neviena norāde uz bērnu 
aizsardzību nav uztverama kā netieša 
norāde uz to, ka pieaugušo personas datu 
apstrāde veicama mazāk rūpīgi, nekā tad, 
ja šādas norādes nebūtu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Jebkurai personas datu apstrādei būtu 
jābūt likumīgai, godprātīgai un 
caurskatāmai attiecīgajām personām. Jo 
īpaši konkrētajiem datu apstrādes nolūkiem 
būtu jābūt nepārprotamiem un likumīgiem 
un noteiktiem jau datu vākšanas laikā. 
Datiem būtu jābūt adekvātiem, atbilstīgiem 
un jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tas jo īpaši prasa 
nodrošināt, ka vākto datu apjoms nav 
pārmērīgs un to glabāšanas termiņš ir 
ierobežots līdz stingram minimumam. 
Personas dati būtu jāapstrādā tikai tad, ja 

(30) Jebkurai personas datu apstrādei 
vajadzētu būt likumīgai, godprātīgai un 
caurskatāmai attiecīgajām personām. Jo 
īpaši konkrētajiem datu apstrādes nolūkiem 
vajadzētu būt nepārprotamiem un 
likumīgiem un noteiktiem jau datu 
vākšanas laikā. Datiem vajadzētu būt
adekvātiem, atbilstīgiem, un tie nedrīkstētu 
būt plašāki par to, kas nepieciešams 
nolūkiem, kādiem šie dati tiek apstrādāti; 
tas jo īpaši prasa nodrošināt, ka vākto datu 
apjoms nav pārmērīgs un to glabāšanas 
termiņš ir ierobežots līdz stingram 
minimumam. Personas dati būtu jāapstrādā 
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apstrādes nolūku nav iespējams sasniegt 
citiem līdzekļiem. Ir jāveic visi pamatoti
pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi 
personas dati tiek laboti vai dzēsti. Lai 
nodrošinātu, ka datus neglabā ilgāk, nekā 
tas ir nepieciešams, pārzinim būtu jānosaka 
termiņi, kad dati ir jādzēš vai periodiski 
jāpārskata.

tikai tad, ja apstrādes nolūku nav iespējams 
sasniegt citiem līdzekļiem. Ir jāveic visi 
pamatotie pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
neprecīzi personas dati tiek laboti vai 
dzēsti. Lai nodrošinātu, ka datus neglabā 
ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, pārzinim 
būtu jānosaka termiņi, kad dati ir jādzēš vai 
periodiski jāpārskata.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai apstrāde būtu likumīga, personas 
datus būtu jāapstrādā, pamatojoties uz
attiecīgās personas piekrišanu vai citu
šajā regulā vai citā Savienības vai 
dalībvalsts likumā noteiktu leģitīmu 
pamatu un saskaņā ar šo regulu.

(31) Lai apstrāde būtu likumīga, personas 
dati būtu jāapstrādā, pamatojoties uz vienu
šajā regulā vai citā Savienības vai 
dalībvalsts likumā noteiktu leģitīmu 
pamatu, kā minēts šajā regulā.

Pamatojums

Šis grozījums mudina pareizi izmantot piekrišanu kā līdzvērtīgu citiem likumīgas apstrādes 
pamatiem, kas noteikti 6. pantā.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ja apstrāde pamatojas uz datu subjekta 
piekrišanu, pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums pierādīt, ka datu subjekts ir 
devis piekrišanu apstrādes darbībai. Jo 
īpaši saistībā ar rakstisku deklarāciju kādā 
citā jautājumā aizsardzības pasākumiem 
būtu jānodrošina, ka datu subjekts apzinās, 
ka viņš sniedz piekrišanu un kādā apmērā 
viņš to dara.

(32) Ja apstrāde pamatojas uz datu subjekta 
piekrišanu, pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums pierādīt, ka datu subjekts ir 
devis piekrišanu apstrādes darbībai. Jo 
īpaši saistībā ar rakstisku deklarāciju kādā 
citā jautājumā aizsardzības pasākumiem 
būtu jānodrošina, ka datu subjekts apzinās, 
ka viņš sniedz piekrišanu un kādā apmērā 
viņš to dara. Lai nodrošinātu atbilstību 
datu minimizācijas principam, 
pierādīšanas pienākums nav uzskatāms 
ne par tādu, kas pieprasa datu subjektu 
pozitīvu identifikāciju, izņemot tad, ja tas 
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ir nepieciešams, ne arī par tādu, kas rada 
vēl vairāk apstrādājamu datu nekā citkārt.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Piekrišana nevar būt primārais vai 
vēlamākais veids, kā leģitimizēt personas 
datu apstrādi. Piekrišanas izmantošana 
pareizajā kontekstā ir būtiska, bet tā būtu 
jāuzskata par leģitīmu pamatu tikai tādai 
apstrādei, kurai piekrišanu datu subjekti 
var apzināti un viegli sniegt un atsaukt. 
Ja piekrišanu izmanto neatbilstošā 
kontekstā, zūd tās vērtība un rodas 
nevajadzīgs apgrūtinājums datu 
subjektam. Piemēram, piekrišana nav 
piemērots pamatojums, kad apstrāde ir 
nepieciešama lietotāja pieprasītam 
pakalpojumam vai kad subjekti nevar 
atteikt piekrišanu, neietekmējot attiecīgo 
pakalpojumu. Šajos un citos kontekstos 
datu pārzinim būtu jācenšas nodrošināt 
apstrādes likumību, izmantojot citu 
leģitīmu pamatu.

Pamatojums

Grozījums tekstu saskaņo ar 29. pantu datu aizsardzības darba grupas Atzinumā 15/2011 par 
piekrišanas definīciju (10. lpp.), uzsverot to, ka piekrišana var kļūt nelietderīga vai tieši 
kaitīga privātuma aizsardzībā, ja to izmanto pārmērīgi, jo īpaši informācijas dienesti.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 

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

attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa. Ja 
pārzinis ir valsts iestāde, nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

Pamatojums

Nevajadzētu vispārīgi apšaubīt darba attiecību ietvaros sniegtu piekrišanu par datu apstrādi, 
jo šāda piekrišana bieži tiek sniegta jomās, kurās personas datu apstrādes atļaušana ir 
attiecīgā darbinieka interesēs.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Uzdevumi, kas veikti sabiedrības 
interesēs vai atbilstoši oficiālas iestādes 
pilnvarām, ietver tādu personas datu 
apstrādi, kuri nepieciešami šo iestāžu 
pārvaldībai un darbībai.

Pamatojums

Papildus jānorāda, ko tieši ietver juridisks pienākums vai uzdevumi, kurus pilda sabiedrības 
interesēs vai īstenojot valsts varu.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Pārziņa likumīgās intereses var būt 
apstrādes juridiskais pamats, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 

(38) Pārziņa vai trešās personas, vai 
personu, kuru interesēs datus apstrādā, 
likumīgās intereses var būt apstrādes 
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brīvības nav svarīgākas. To būs 
nepieciešams rūpīgi izvērtēt, jo īpaši, ja 
datu subjekts ir bērns, ņemot vērā, ka 
bērniem ir nepieciešama īpaša aizsardzība. 
Datu subjektam būtu jābūt tiesībām iebilst 
pret apstrādi, pamatojoties uz to īpašo 
stāvokli un bez maksas. Lai nodrošinātu 
pārskatāmību pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums skaidri informēt datu subjektu 
par pārziņa likumīgajām interesēm un datu 
subjekta tiesībām iebilst, turklāt būtu 
jāparedz pienākums dokumentēt šīs 
likumīgās intereses. Ņemot vērā, ka datu 
apstrādes juridisko pamatu valsts iestādēm 
ar likumu ir jānosaka likumdevējam, šis 
juridiskais pamats nebūtu piemērojams 
apstrādei, ko veic valsts iestādes, pildot 
savus uzdevumus.

juridiskais pamats, ja datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un brīvības nav 
svarīgākas. Lai nodrošinātu skaidrību, 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai būtu 
jānosaka visaptverošas pamatnostādnes 
attiecībā uz to, kas būtu definējams kā 
“likumīgās intereses”. Apstrādi būs 
nepieciešams rūpīgi izvērtēt, jo īpaši, ja 
datu subjekts ir bērns, ņemot vērā, ka 
bērniem ir nepieciešama īpaša aizsardzība. 
Datu subjektam vajadzētu būt tiesībām bez 
maksas iebilst pret apstrādi. Lai 
nodrošinātu pārskatāmību, pārzinim būtu 
jāuzliek pienākums skaidri informēt datu 
subjektu par pārziņa likumīgajām 
interesēm un datu subjekta tiesībām iebilst, 
turklāt būtu jāparedz pienākums 
dokumentēt šīs likumīgās intereses. Ņemot 
vērā, ka datu apstrādes juridisko pamatu 
valsts iestādēm ar likumu ir jānosaka 
likumdevējam, šis juridiskais pamats 
nebūtu piemērojams apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek,
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos. Ja cits nolūks 
nav savienojams ar sākotnējo nolūku, 
kuram dati tika vākti, pārzinim būtu 
jāsaņem datu subjekta piekrišana šim citam 
nolūkam vai jārod apstrādei cits leģitīms 
pamats, lai tā būtu likumīga, jo īpaši 
saskaņā ar Savienības tiesībām vai 
dalībvalsts tiesībām, kas ir piemērojamas 
pārzinim. Jebkurā gadījumā būtu 
jānodrošina, ka tiek ievēroti šajā regulā 
noteiktie principi un jo īpaši datu subjekta 
tiesības uz informāciju par citiem apstrādes 

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, piemēram, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskos nolūkos. Ja cits nolūks nav 
savienojams ar sākotnējo nolūku, kuram 
dati tika vākti, pārzinim būtu jāsaņem datu 
subjekta piekrišana šim citam nolūkam. 
Jebkurā gadījumā būtu jānodrošina, ka tiek 
ievēroti šajā regulā noteiktie principi un jo 
īpaši datu subjekta tiesības uz informāciju 
par citiem apstrādes nolūkiem.
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nolūkiem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Būtu jāatļauj datu apstrāde, ciktāl 
tas ir stingri nepieciešams, lai 
nodrošinātu to, ka Direktīvā 2009/72/EK 
un Direktīvā 2009/73/EK minētie 
elektroenerģijas vai gāzes uzņēmumi vai 
sadales sistēmu operatori var izpildīt 
sistēmas, tīklu vai darbības vajadzības vai 
arī ieviest pakalpojumu nodrošināšanu 
atbilstīgi pieprasījumam, energoapgādes 
pārvaldību vai energoefektivitātes 
programmas, ja vien elektroenerģijas vai 
gāzes uzņēmums, vai sadales sistēmu 
operators līgumiski ir pieprasījis, lai datu 
apstrādātājs izpilda šajā regulā minētās 
prasības.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Personas dati, kas pēc savas būtības ir 
īpaši sensitīvi un neaizsargāti saistībā ar 
pamattiesībām vai privātumu, ir īpaši 
jāaizsargā. Šādus datus nebūtu jāapstrādā, 
izņemot, ja datu subjekts tam 
nepārprotami piekrīt. Tomēr attiecībā uz 
īpašām vajadzībām būtu skaidri jāparedz 
atkāpes no šā aizlieguma, jo īpaši, ja 
apstrādi veic konkrētas asociācijas vai 
nodibinājumi savu likumīgo darbību 
ietvaros, kuru nolūks ir atļaut izmantot 
pamatbrīvības.

(41) Personas dati, kas pēc savas būtības ir 
īpaši sensitīvi un neaizsargāti saistībā ar 
pamattiesībām vai privātumu, ir īpaši 
jāaizsargā. Šādi dati nebūtu jāapstrādā, 
izņemot, ja datu subjekts sniedz apzinātu 
piekrišanu. Tomēr attiecībā uz īpašām 
vajadzībām būtu skaidri jāparedz atkāpes 
no šā aizlieguma, jo īpaši, ja apstrādi veic 
konkrētas asociācijas vai nodibinājumi 
savu likumīgo darbību ietvaros, kuru 
nolūks ir atļaut izmantot attiecīgo datu 
subjektu pamatbrīvības.



PE496.562v02-00 20/175 AD\927816LV.doc

LV

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu 
pārzinim nebūtu jāuzliek pienākums iegūt 
papildu informāciju, lai identificētu datu 
subjektu, ja ieguves vienīgais nolūks ir 
kāda šīs regulas noteikuma ievērošana. Ja 
ir izteikts pieprasījums piekļūt datiem, datu 
pārzinim būtu jāpiešķir tiesības prasīt datu 
subjektam papildu informāciju, kas ļautu 
datu pārzinim noteikt personas datus, kurus 
šī persona meklē.

(45) Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu 
pārzinim nebūtu jāuzliek pienākums iegūt 
papildu informāciju, lai identificētu datu 
subjektu, ja ieguves vienīgais nolūks ir 
kāda šīs regulas noteikuma ievērošana. Ja 
ir izteikts pieprasījums piekļūt datiem, datu 
pārzinim būtu jāpiešķir tiesības prasīt datu 
subjektam papildu informāciju, kas ļautu 
datu pārzinim noteikt personas datus, kurus 
šī persona meklē. Datu pārzinim nebūtu 
jāizmanto iespējama informācijas 
neesamība kā iemesls tam, lai atteiktu 
piekļuves pieprasījumu, ja datu subjekts 
piekļuves nodrošināšanai var sniegt šādus 
datus.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Godprātīgas un caurskatāmas 
apstrādes principi nozīmē, ka datu 
subjektam būtu jābūt informētam jo īpaši 
par apstrādes darbībām un to nolūkiem, cik 
ilgi datus glabās, par piekļuves, labošanas 
vai dzēšanas tiesībām un par tiesībām 
iesniegt sūdzību. Ja datus vāc no datu 
subjekta, datu subjekts būtu jāinformē, vai 
viņam ir pienākums sniegt datus un kāds
būs sekas, ja viņš šos datus nesniegs.

(48) Godprātīgas un pārredzamas apstrādes 
principi nozīmē, ka datu subjektam 
vajadzētu būt informētam jo īpaši par 
apstrādes darbībām un to nolūkiem, cik ilgi 
datus glabās un kādi kritēriji varētu tikt 
izmantoti, lai noteiktu datu glabāšanas 
ilgumu, par piekļuves, labošanas vai 
dzēšanas tiesībām un par tiesībām iesniegt 
sūdzību. Ja datus vāc no datu subjekta, datu 
subjekts būtu jāinformē, vai viņam ir 
pienākums sniegt datus un kādas būs sekas, 
ja viņš šos datus nesniegs.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
49. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ja datus likumīgi atklāj citam saņēmējam, nebūtu vajadzības pēc nepārtraukta interaktīva 
datu subjekta informēšanas procesa. Tas var novest pie nevēlamām sekām, piemēram, tā, ka 
datu subjekts atceļ likumīgas apstrādes piekrišanu, vai vēl sliktāk — datu subjekts vairs 
nereaģē uz informāciju par viņa personas datu statusu.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Jebkurai personai būtu jābūt tiesībām 
piekļūt datiem, kas par viņu savākti, un 
jāvar viegli izmantot šīs tiesības, lai 
apzinātu un pārbaudītu apstrādes likumību. 
Katram datu subjektam tāpēc būtu jābūt
tiesībām zināt un saņemt paziņojumu jo 
īpaši par to, kādos nolūkos datus apstrādā, 
cik ilgi, kas saņem datus, kāda ir datu 
apstrādes loģika un kādas varētu būt, 
vismaz ja apstrāde pamatojas uz 
profilēšanu, šādas apstrādes sekas. Šīm 
tiesībām nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt 
citu personu tiesības un brīvības, ietverot 
tirdzniecības noslēpumus vai intelektuālā 
īpašuma tiesības un jo īpaši autortiesības, 
ar ko aizsargāta programmatūra. Tomēr 
šādu apsvērumu rezultāts nedrīkstētu būt 
tāds, ka datu subjektam tiek liegta jebkāda 
informācija.

(51) Jebkurai personai vajadzētu būt
tiesībām piekļūt personas datiem, kas par 
viņu savākti, un jāvar viegli izmantot šīs 
tiesības, lai apzinātu un pārbaudītu 
apstrādes likumību. Katram datu subjektam 
tāpēc vajadzētu būt tiesībām zināt un 
saņemt paziņojumu jo īpaši par to, kādos 
nolūkos personas datus apstrādā, cik ilgi, 
kas saņem personas datus, kāda ir 
personas datu apstrādes loģika un kādas 
varētu būt šādas apstrādes sekas. Šīm 
tiesībām nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt 
citu personu tiesības un brīvības, ietverot 
tirdzniecības noslēpumus vai intelektuālā 
īpašuma tiesības, piemēram, attiecībā uz 
autortiesībām, ar ko aizsargāta 
programmatūra. Tomēr šādu apsvērumu 
rezultāts nedrīkstētu būt tāds, ka datu 
subjektam tiek liegta jebkāda informācija.
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Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Pārzinim būtu jāizmanto visi saprātīgi
pasākumi, lai pārbaudītu datu subjekta, kas 
izdara pieprasījumu, identitāti, jo īpaši 
saistībā ar tiešsaistes pakalpojumiem un 
tiešsaistes identifikatoriem. Pārzinim 
nebūtu jāglabā personas dati, ja vienīgais 
šādas glabāšanas nolūks ir būt spējīgam
reaģēt uz iespējamiem pieprasījumiem.

(52) Ņemot vērā produktu vai sniegto 
pakalpojumu vai pārziņa un datu subjekta 
attiecības, kā arī apstrādājamo personas 
datu sensitivitāti, pārzinim būtu jāizmanto 
visi saprātīgie pasākumi, lai pārbaudītu 
datu subjekta piekļuves pieprasījuma 
autentiskumu, jo īpaši saistībā ar 
tiešsaistes pakalpojumiem un tiešsaistes 
identifikatoriem. Pārzinim nebūtu jāglabā 
personas dati vai jābūt spiestam tos vākt, 
ja vienīgais šādas glabāšanas vai vākšanas
nolūks ir spēt reaģēt uz iespējamiem 
pieprasījumiem.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Datu subjektam vajadzētu vienmēr 
būt iespējai sniegt visaptverošu piekrišanu 
izmantot viņa datus vēsturiskiem, 
statistiskiem vai zinātniskiem izpētes 
nolūkiem un jebkurā brīdi atsaukt šādu 
piekrišanu.

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(58) Katrai fiziskajai personai vajadzētu 
būt tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, 
kas pamatojas uz profilēšanu ar 
automatizētas apstrādes līdzekļiem un 
attiecībā uz šo fizisko personu rada 
tiesiskas sekas vai to būtiski skar.
Faktiskajām sekām to intensitātes ziņā 
vajadzētu būt salīdzināmām ar tiesiskajām 
sekām, lai uz tām attiektos šī regula. Tas 
neattiecas uz pasākumiem komerciālo 
sakaru jomā, piemēram, veidojot 
attiecības ar klientiem vai piesaistot 
klientus. Tomēr pasākums, kas pamatojas 
uz profilēšanu ar automatizētas apstrādes 
līdzekļiem un attiecībā uz šo fizisko 
personu rada tiesiskas sekas vai to būtiski 
skar, būtu jāatļauj, ja tas tieši paredzēts 
likumā, veikts līguma noslēgšanas vai 
izpildes gaitā vai ja datu subjekts ir devis 
savu piekrišanu. Jebkurā gadījumā uz šādu 
apstrādi jāattiecina atbilstoši aizsardzības 
pasākumi, ietverot datu subjekta īpašu 
informēšanu un tiesības panākt cilvēka 
iejaukšanos, un šāda pasākuma 
neattiecināšanu uz bērnu.

Pamatojums

Grozījumā ir precizēts tas, ka komerciāla saziņa, piemēram, klientu attiecību pārvaldības 
jomā vai klientu piesaistē, fizisku personu neietekmē būtiski 20. panta 1. punkta nozīmē. Lai 
šāds noteikums būtu spēkā, faktiskajai ietekmei intensitātes ziņā vajadzētu būt pielīdzināmai 
juridiskajai ietekmei.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Būtu jāparedz vispusīga pārziņa 
atbildība par personas datu apstrādi, ko 

(60) Būtu jāparedz pārziņa vispārējā 
atbildība par personas datu apstrādi, ko 
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veic pārzinis vai pārziņa vārdā. Jo īpaši 
pārzinim būtu jāuzliek pienākums 
nodrošināt un uzskatāmi parādīt, ka katra 
apstrādes darbība notiek saskaņā ar šo 
regulu.

veic pārzinis vai pārziņa vārdā, lai 
nodrošinātu pārskatatbildību. Jo īpaši 
pārzinim būtu jāuzliek pienākums 
nodrošināt un uzskatāmi parādīt, ka katra 
apstrādes darbība notiek saskaņā ar šo 
regulu. Pretējā gadījumā nevajadzīga datu 
apstrāde nevar būt attaisnojama, 
pamatojoties uz vajadzību pildīt šo 
pienākumu.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Datu subjektu tiesību un brīvību
aizsardzība attiecībā uz personas datu 
apstrādi prasa atbilstošus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus gan apstrādes 
sistēmas izveides laikā, gan pašas apstrādes 
laikā, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas šīs 
regulas prasības. Lai nodrošinātu un 
uzskatāmi parādītu, ka šī regula ir 
ievērota, pārzinim būtu jāpieņem iekšējas 
vadlīnijas un jāīsteno atbilstoši pasākumi, 
kas jo īpaši atbilst integrētas datu 
aizsardzības un datu aizsardzības pēc 
noklusējuma principiem.

(61) Lai apmierinātu patērētāju un 
uzņēmumu gaidas datu subjektu tiesību un 
brīvību aizsardzības jomā attiecībā uz 
personas datu apstrādi, būtu jāīsteno 
atbilstoši organizatoriski pasākumi gan 
apstrādes sistēmas un tai nepieciešamo 
tehnoloģiju izveides laikā, gan pašas 
apstrādes laikā, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērotas šīs regulas prasības. Būtu 
jāveicina pasākumi, kuru mērķis ir 
uzlabot patērētāju rīcībā esošo 
informāciju un atvieglot izvēli, balstoties 
uz sadarbību nozarē un labvēlīgiem 
novatoriskiem risinājumiem, produktiem 
un pakalpojumiem. Integrēta datu 
aizsardzība ir process, kurā datu 
aizsardzību un privātumu integrē 
produktu un pakalpojumu izstrādē, 
īstenojot tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus. Datu aizsardzība pēc 
noklusējuma nozīmē to, ka produkti un 
pakalpojumi pēc noklusējuma ir 
konfigurēti tā, lai ierobežotu personas 
datu apstrādi un īpaši to izpaušanu. Jo 
īpaši personas datus nevajadzētu pēc 
noklusējuma izpaust neierobežotam 
personu skaitam.
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Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Šai regulai būtu jāmudina 
uzņēmumi attīstīt iekšējās programmas, 
kas identificēs tās apstrādes darbības, 
kuras var radīt īpašu apdraudējumu datu 
subjektu tiesībām un brīvībām to 
rakstura, darbības jomas vai nolūka dēļ, 
un ieviest pienācīgus datu aizsardzības 
drošības pasākumus, un izstrādāt 
novatoriskus risinājumus ar jau integrētu 
datu aizsardzību un datu aizsardzības 
stiprināšanas metodes. Tad uzņēmumi 
publiski un proaktīvi parādītu atbilstību 
šīs regulas noteikumiem un būtībai, kā arī 
tādā veidā vairotu Eiropas iedzīvotāju 
uzticību. Tomēr uzņēmumu atbildība par 
personas datu aizsardzību nevar atbrīvot 
uzņēmumu no šajā regulā noteiktajām 
saistībām. 

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Datu subjekta tiesību un brīvību 
aizsardzība un pārziņa un apstrādātāja 
pienākumi un atbildība, arī saistībā ar 
uzraudzības iestāžu uzraudzību un 
īstenotajiem pasākumiem, prasa skaidri 
sadalīt pienākumus saskaņā ar šo regulu, 
tostarp arī tajos gadījumos, kad pārzinis 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus nosaka kopā ar citiem pārziņiem 
vai gadījumos, kad apstrādes darbības tiek 
veiktas pārziņa vārdā.

(62) Datu subjekta tiesību un brīvību 
aizsardzība un pārziņa un apstrādātāja 
pienākumi un atbildība, arī saistībā ar 
uzraudzības iestāžu uzraudzību un 
īstenotajiem pasākumiem, prasa skaidri 
sadalīt pienākumus saskaņā ar šo regulu, 
tostarp arī tajos gadījumos, kad pārzinis 
apstrādes nolūkus nosaka kopā ar citiem 
pārziņiem vai gadījumos, kad apstrādes 
darbības tiek veiktas pārziņa vārdā.
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Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim vai 
apstrādātājam būtu jādokumentē katra 
apstrādes darbība. Katram pārzinim un 
apstrādātājam vajadzētu būt pienākumam 
sadarboties ar uzraudzības iestādi un pēc 
pieprasījuma darīt šo dokumentāciju 
pieejamu, lai tā varētu kalpot apstrādes 
darbību uzraudzības vajadzībām.

(65) Lai uzskatāmi pierādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim būtu 
jādokumentē katra apstrādes darbība, ko 
tas veic savas atbildības ietvaros. Katram 
pārzinim vajadzētu būt pienākumam 
sadarboties ar uzraudzības iestādi un pēc 
pieprasījuma darīt šo dokumentāciju 
pieejamu, lai tā varētu kalpot apstrādes 
darbību uzraudzības vajadzībām.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Lai garantētu drošību un novērstu 
apstrādi, kas ir pretrunā ar šo regulu, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jānovērtē 
apstrādei raksturīgie riski un jāīsteno 
pasākumi šo risku mazināšanai. Šiem 
pasākumiem, ņemot vērā jaunākās 
tehniskās iespējas un to ieviešanas 
izmaksas, būtu jānodrošina attiecīga 
drošības pakāpe attiecībā uz apstrādei 
raksturīgajiem riskiem un aizsargājamo 
personas datu īpatnībām. Nosakot 
tehniskos standartus un organizatoriskos 
pasākumus, kas nodrošina apstrādes 
drošību, Komisijai būtu jāveicina 
tehnoloģiskā neitralitāte, savietojamība un 
inovācija un attiecīgos gadījumos 
jāsadarbojas ar trešām valstīm.

(66) Lai garantētu drošību un novērstu 
apstrādi, kas ir pretrunā ar šo regulu, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jānovērtē 
apstrādei raksturīgie riski un jāīsteno 
pasākumi šo risku mazināšanai. Jo īpaši 
pārzinim vai apstrādātājam būtu pienācīgi 
jāņem vērā plašākais apdraudējums, ko 
datu subjekta personas datu apstrāde rada 
šo datu sensitivitātes dēļ. Šiem 
pasākumiem, ņemot vērā jaunākās 
tehniskās iespējas un to ieviešanas 
izmaksas, būtu jānodrošina attiecīga 
drošības pakāpe attiecībā uz apstrādei 
raksturīgajiem riskiem un aizsargājamo 
personas datu īpatnībām. Nosakot 
tehniskos standartus un organizatoriskos 
pasākumus, kas nodrošina apstrādes 
drošību, būtu jāveicina tehnoloģiskā 
neitralitāte, savietojamība un inovācija un 
attiecīgos gadījumos jārosina sadarbība ar 
trešām valstīm.
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Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc, tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka ir noticis šāds personas datu 
aizsardzības pārkāpums, pārzinim 
nekavējoties būtu jāpaziņo par pārkāpumu 
uzraudzības iestādei. Ja to nevar paveikt 
pienācīgā termiņā, paziņojumam būtu 
jāpievieno paskaidrojums par kavēšanās 
iemesliem. Personas, kuru datus var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tās varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus. 
Pārkāpums būtu jāuzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 
iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums. 
Paziņojumā būtu jāapraksta personas datu 
aizsardzības pārkāpuma būtība, kā arī 
ieteikumi, kā attiecīgā persona varētu 
mīkstināt iespējamās negatīvās sekas. 
Paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik 
vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citu
attiecīgo iestāžu (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestāžu) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Direktīvā 95/46/EK bija noteikts 
vispārīgs pienākums paziņot par personas 
datu apstrādi uzraudzības iestādei. Šis 
pienākums radīja administratīvu un finanšu 
slogu un ne vienmēr palīdzēja uzlabot 
personas datu aizsardzību. Tāpēc šāds 
nekritisks vispārīgs paziņošanas pienākums 
būtu jāatceļ un jāaizstāj ar efektīvām 
procedūrām un mehānismiem, kas 
pievēršas tām apstrādes darbībām, kas
visdrīzāk īpaši apdraud datu subjekta 
tiesības un brīvības savas būtības, apmēra 
vai nolūku dēļ. Šādos gadījumos pārzinim 
vai apstrādātājam pirms apstrādes būtu 
jāveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums, kurā jo īpaši būtu jāietver 
paredzētie pasākumi, aizsardzības līdzekļi 
un mehānismi, kas nodrošina personas datu 
aizsardzību un kas uzskatāmi parāda, ka ir 
ievēroti šīs regulas noteikumi.

(70) Direktīvā 95/46/EK bija noteikts 
vispārīgs pienākums paziņot par personas 
datu apstrādi uzraudzības iestādei. Šis 
pienākums radīja administratīvu un finanšu 
slogu un ne vienmēr palīdzēja uzlabot 
personas datu aizsardzību. Tāpēc šāds 
nekritisks vispārīgs paziņošanas pienākums 
būtu jāatceļ un jāaizstāj ar efektīvām 
procedūrām un mehānismiem, kas 
pievēršas apstrādes darbībām, kuras
visdrīzāk īpaši apdraud datu subjekta 
tiesības un brīvības savas būtības, apmēra 
vai nolūku dēļ. Šādos gadījumos pārzinim 
pirms apstrādes būtu jāveic datu 
aizsardzības ietekmes novērtējums, kurā jo 
īpaši būtu jāietver paredzētie pasākumi, 
aizsardzības līdzekļi un mehānismi, kas 
nodrošina personas datu aizsardzību un kas 
uzskatāmi parāda, ka ir ievēroti šīs regulas 
noteikumi.

Pamatojums

Datu pārziņiem ir jānovērtē ietekme uz privātumu, jo tieši datu pārziņi noteiks datu apstrādes 
mērķi.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
70.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70a) Direktīvā 2002/58/EK noteikts 
pienākums ziņot par personas datu 
pārkāpumu personas datu apstrādē 
saistībā ar publiski pieejamu 
elektroniskās komunikācijas pakalpojumu 
sniegšanu publiskos sakaru tīklos 
Savienībā. Ja publiski pieejamu 
elektroniskās komunikācijas pakalpojumu 
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sniedzēji sniedz arī citus pakalpojumus, 
uz tiem attiecas Direktīvas 2002/58/EK 
pārkāpumu ziņošanas pienākumi, nevis šī 
regula. Uz šādu pakalpojumu sniedzējiem 
būtu jāattiecina viena ziņošanas par 
personas datu aizsardzības pārkāpumiem 
kārtība gan attiecībā uz personas datu 
apstrādi saistībā ar publiski pieejamu 
elektroniskās komunikācijas pakalpojumu 
sniegšanu, gan uz jebkādiem citiem 
personas datiem, kas ir to pārziņā. 

Pamatojums

Uz elektroniskās komunikācijas pakalpojumu sniedzējiem jāattiecina vienota ziņošanas 
kārtība par jebkādiem pārkāpumiem attiecībā uz datiem, ko tie apstrādā, nevis vairākas 
kārtības atkarībā no sniegtā pakalpojuma. Tas nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
vienā nozarē.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(76) Lai atvieglotu šīs regulas efektīvu 
piemērošanu, pārziņu asociācijas vai citas 
tos pārstāvošas apvienības būtu jāmudina 
izstrādāt profesionālās ētikas kodeksus, 
ievērojot šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus un ņemot vērā apstrādes 
īpatnības konkrētās nozarēs.

(76) Lai atvieglotu šīs regulas efektīvu 
piemērošanu, pārziņu asociācijas vai citas 
tos pārstāvošas apvienības būtu jāmudina 
izstrādāt profesionālās ētikas kodeksus, 
ievērojot šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus un ņemot vērā apstrādes 
īpatnības konkrētās nozarēs. Šādiem 
kodeksiem būtu jāatvieglo nozarei 
atbilstības nodrošināšana.

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka šādi rīcības kodeksi ir nepieciešami nozarei, nevis ir žests, uz kuru 
jāatbild ar vājāku DAI uzraudzību.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
77. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) Lai uzlabotu caurskatāmību un šīs 
regulas ievērošanu, būtu jāiedrošina 
izstrādāt sertifikācijas mehānismus un datu 
aizsardzības zīmogus un marķējumus, kas 
ļautu datu subjektam ātri novērtēt datu 
aizsardzības līmeni saistībā ar konkrētiem 
produktiem un pakalpojumiem.

(77) Lai uzlabotu pārredzamību un šīs 
regulas ievērošanu, būtu jāiedrošina 
izstrādāt sertifikācijas mehānismus un datu 
aizsardzības zīmogus un marķējumus, kas 
ļautu datu subjektam ātri, ticami un 
pārbaudāmi novērtēt datu aizsardzības 
līmeni saistībā ar konkrētiem produktiem 
un pakalpojumiem.

Pamatojums

Šādi mehānismi ir rūpīgi jāpārbauda, mācoties no veiksmēm un neveiksmēm, kas gūtas, 
īstenojot šo pieeju.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
80. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80) Komisija var nolemt attiecībā uz visu 
Savienību, ka konkrēta trešā valsts, trešās 
valsts teritorija vai apstrādes nozare vai 
starptautiska organizācija piedāvā 
pietiekamu datu aizsardzības līmeni, 
tādējādi nodrošinot tiesisko noteiktību un 
vienotību visā Savienībā attieksmē pret 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, par kurām uzskata, ka tās 
nodrošina šādu aizsardzības līmeni. Šādos 
gadījumos personas datus uz šīm valstīm 
var nosūtīt un nav jāsaņem nekāda cita 
atļauja.

(80) Komisija var nolemt attiecībā uz visu 
Savienību, ka konkrēta trešā valsts, trešās 
valsts teritorija vai apstrādes nozare vai 
starptautiska organizācija piedāvā 
pietiekamu datu aizsardzības līmeni, 
tādējādi nodrošinot tiesisko noteiktību un 
vienotību visā Savienībā attieksmē pret 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, par kurām uzskata, ka tās 
nodrošina šādu aizsardzības līmeni. Šādos 
gadījumos personas datus uz šīm valstīm 
var nosūtīt un nav jāsaņem nekāda cita 
atļauja. Komisija pēc paziņojuma 
sniegšanas un pilnvērtīga pamatojuma
nosūtīšanas trešai valstij var arī nolemt 
atsaukt šādu lēmumu.

Pamatojums

Būtu neloģiski iedomāties, ka situācija datu aizsardzības jomā šādā trešā valstī pēc tam 
nevarētu pasliktināties.
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
84. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84) Iespējai, ka pārzinis vai apstrādātājs 
var izmantot Komisijas vai uzraudzības 
iestādes pieņemtos tipveida datu 
aizsardzības noteikumus, nebūtu jāizslēdz, 
ka pārzinis vai apstrādātājs var iekļaut 
tipveida datu aizsardzības noteikumus 
plašākā līgumā vai pievienot citus 
noteikumus, ja vien tie tieši vai netieši nav 
pretrunā ar Komisijas vai uzraudzības 
iestādes pieņemtajiem tipveida datu 
aizsardzības noteikumiem vai neierobežo 
datu subjekta pamattiesības un brīvības.

(84) Iespējai, ka pārzinis vai apstrādātājs 
var izmantot Komisijas vai uzraudzības 
iestādes pieņemtos tipveida datu 
aizsardzības noteikumus, nebūtu jāizslēdz, 
ka pārzinis vai apstrādātājs var iekļaut 
tipveida datu aizsardzības noteikumus 
plašākā līgumā vai pievienot citus 
noteikumus, ja vien tie tieši vai netieši nav 
pretrunā ar Komisijas vai uzraudzības 
iestādes pieņemtajiem tipveida datu 
aizsardzības noteikumiem vai neierobežo 
datu subjekta pamattiesības un brīvības.
Dažos gadījumos var būt atbilstoši 
mudināt pārziņus un apstrādātājus 
nodrošināt vēl stingrākus drošības 
pasākumus, nosakot vēl citas 
līgumsaistības, kas papildina standarta 
datu aizsardzības klauzulas.

Pamatojums

Šis grozījums stimulētu organizācijas pārsniegt reglamentējošās pamatprasības ievērot tādus 
režīmus kā „datu zīmogs” un „uzticības marķējums”.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
85.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85a) Uzņēmumu grupa, kas ir iecerējusi 
iesniegt apstiprināšanai saistošus 
uzņēmumu noteikumus, var ierosināt, ka 
vadošās iestādes pienākumus uzņemas 
uzraudzības iestāde. Vadošajai iestādei 
vajadzētu būt tās dalībvalsts uzraudzības 
iestādei, kurā atrodas pārziņa vai 
apstrādātāja galvenā institūcija.
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Pamatojums

29. panta datu aizsardzības darba grupa ir paredzējusi saistošo uzņēmumu noteikumu
savstarpējās atzīšanas sistēmu (2005. gada 14. aprīļa WP 107). Minētā savstarpējās 
atzīšanas sistēma būtu jāiekļauj šajā regulā. Kompetentās iestādes noteikšanas kritērijam 
jābūt galvenās institūcijas atrašanās vietai, kā ir paredzēts šīs regulas 51. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, vai ja datus 
nosūta iestādēm, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana un saukšana pie 
atbildības par tiem.

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, struktūrām, kas 
atbild par krāpšanas apkarošanu sportā, 
vai ja datus nosūta iestādēm, kuru 
kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu 
novēršana, izmeklēšana, atklāšana un 
saukšana pie atbildības par tiem. Šādu 
svarīgu sabiedrības interešu dēļ personas 
datus var nosūtīt tikai atsevišķos 
gadījumos. Ikvienā gadījumā jāveic visu 
nosūtīšanas apstākļu rūpīga novērtēšana.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
94. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94) Katrai uzraudzības iestādei būtu 
jāpiešķir atbilstoši finanšu un cilvēkresursi, 
telpas un infrastruktūra, kas nepieciešama 
efektīvai uzdevumu izpildei, tostarp arī to 
uzdevumu izpildei, kas saistīti ar 
savstarpējo palīdzību un sadarbību ar citām 
uzraudzības iestādēm visā Savienībā.

(94) Katrai uzraudzības iestādei būtu 
jāpiešķir atbilstoši finanšu resursi un 
cilvēkresursi, īpašu uzmanību pievēršot 
darbinieku atbilstošu tehnisko prasmju 
nodrošināšanai, telpas un infrastruktūra, 
kas nepieciešama efektīvai uzdevumu 
izpildei, tostarp arī to uzdevumu izpildei, 
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kas saistīti ar savstarpējo palīdzību un 
sadarbību ar citām uzraudzības iestādēm 
visā Savienībā.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
95. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(95) Nosacījumi, lai kļūtu par uzraudzības 
iestādes locekli, katrā dalībvalstī būtu 
jānosaka ar likumu un jo īpaši būtu 
jānodrošina, ka šos locekļus amatā ieceļ vai 
nu dalībvalsts parlaments vai valdība, 
turklāt būtu jāiekļauj noteikumi par locekļu 
kvalifikāciju un statusu.

(95) Nosacījumi, lai kļūtu par uzraudzības 
iestādes locekli, katrā dalībvalstī būtu 
jānosaka ar likumu un jo īpaši būtu 
jānodrošina, ka šos locekļus amatā ieceļ vai 
nu dalībvalsts parlaments, vai valdība, 
pienācīgi cenšoties pēc iespējas mazināt 
politiskās ietekmes iespējamību, turklāt 
būtu jāiekļauj noteikumi par locekļu 
kvalifikāciju, interešu konflikta novēršanu
un statusu.

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
97. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

”Vienas pieturas aģentūras” princips jāpiemēro konsekventi gan attiecībā uz ES, gan ārpus 
ES esošiem pārziņiem, uz kuriem attiecas tiesību akti.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
98.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(98a) Ja personas datu apstrādi veic, 
pamatojoties uz datu subjekta iesniegtu 
sūdzību, kompetentajai iestādei, kura 
nodrošina vienotu kontaktpunktu, 
vajadzētu būt tās dalībvalsts uzraudzības 
iestādei, kurā attiecīgais datu subjekts 
galvenokārt uzturas. Ja datu subjekti 
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iesniedz līdzīgas sūdzības pret šādu 
apstrādi dažādās dalībvalstīs esošās 
uzraudzības iestādēs, tad kompetentajai 
iestādei vajadzētu būt pirmajai 
izmantotajai iestādei.

Pamatojums

Datu subjektam vajadzētu ļaut īstenot tā administratīvo rīcību pret uzraudzības iestādi, kas 
atrodas vistuvāk tā galvenajai uzturēšanās vietai, un tajā pašā dalībvalstī, kur attiecīgais datu 
subjekts nepieciešamības gadījumā var uzsākt tiesvedību, lai uzlabotu datu subjekta resursu 
pieejamību un saskaņotību, kā arī novērstu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
105. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
121. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121) Personas datu apstrāde tikai un 
vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām būtu jākvalificē kā izņēmums, 
uz kuru neattiecas atsevišķas regulas 
prasības, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā. 
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāpieņem leģislatīvi akti, 
kuros būtu noteikti izņēmumi un atkāpes, 
kas ir nepieciešamas šo pamattiesību 
līdzsvara nodrošināšanai. Šie izņēmumi 
un atkāpes dalībvalstīm būtu jāpieņem 
par vispārīgajiem principiem, datu 
subjektu tiesībām, par pārziņiem un 
apstrādātājiem, par datu nosūtīšanu uz 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, par neatkarīgām 
uzraudzības iestādēm un sadarbību un 
konsekvenci. Tam tomēr nevajadzētu 
nozīmēt, ka dalībvalstis nosaka 
izņēmumus no citiem šīs regulas 
noteikumiem. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzienus, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, ir 
jāinterpretē plaši. Tāpēc šajā regulā 
paredzēto izņēmumu un atkāpju 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstīm 
darbība būtu jāklasificē kā 
"žurnālistika", ja šādas darbības objekts 
ir informācijas, viedokļu vai ideju 
atklāšana sabiedrībai neatkarīgi no 
plašsaziņas līdzekļa, kas izmantots, lai tos 
pārraidītu. Tiem nebūtu jāaprobežojas ar 
plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem un 
pārraide var būt veikta gan peļņas 
gūšanas, gan bezpeļņas nolūkos.

(121) Personas datu apstrāde žurnālistikas 
vajadzībām vai mākslinieciskās vai 
literārās izpausmes vajadzībām būtu 
jākvalificē kā izņēmums, uz kuru 
neattiecas atsevišķas regulas prasības, lai 
panāktu līdzsvaru starp tiesībām uz 
personas datu aizsardzību un tiesībām uz 
vārda un informācijas brīvību un jo īpaši 
tiesībām saņemt un sniegt informāciju, kā 
tas garantēts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 11. pantā. Tas būtu jo 
īpaši jāpiemēro personas datu apstrādei 
audiovizuālajā jomā un ziņu arhīvos, un 
preses bibliotēkās. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzienus, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu 
„žurnālistika”, ir jāinterpretē plaši un
neatkarīgi no plašsaziņas līdzekļa, kas 
izmantots, lai tos pārraidītu.
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Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
121.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121a) Šajā regulā tiek pieļauta iespēja, 
ka, piemērojot regulas noteikumus, vērā 
tiek ņemts princips par publisku piekļuvi 
oficiāliem dokumentiem. Valsts sektora 
iestādes vai valsts struktūras rīcībā 
esošajos dokumentos ietvertos personas 
datus attiecīgā iestāde vai struktūra var 
izpaust saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, kuri attiecas uz valsts sektora 
iestādi vai valsts struktūru. Piemērojot 
šādus tiesību aktus, būtu jāsaskaņo 
personas datu aizsardzības tiesības un 
publiskas piekļuves oficiāliem 
dokumentiem princips.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka ar datu aizsardzības noteikumiem pārmērīgi netiek traucēta 
sabiedrisko lietu publiskā pārraudzība. Tāpēc, kā pausts EDAU, 29. panta datu aizsardzības 
darba grupas un FRA atzinumos, ir jānodrošina oficiālo dokumentu publiskas pieejamības 
princips.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(123a) Personas veselības datu apstrāde, 
kas ir īpašas kategorijas datu apstrāde, 
var būt nepieciešama vēsturiskiem, 
statistiskiem vai zinātniskiem izpētes 
nolūkiem. Tāpēc šai regulai būtu 
jānodrošina, ka to nosacījumu 
saskaņošana, kas paredzēti personas 
veselības datu apstrādei, ievērojot īpašus 
un atbilstošus aizsardzības pasākumus ar 
mērķi aizsargāt pamattiesības un 
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personas datus, nekļūst par šķērsli citās 
jomās izmantojamai klīniskai un 
sabiedrības veselības pētniecībai.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
129. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fiziku personu 
pamattiesības un brīvības un, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Jo īpaši deleģētos aktus būtu 
jāpieņem par apstrādes likumīgumu; 
precizējot kritērijus un nosacījumus 
saistībā ar bērna sniegtu piekrišanu; par 
īpašu kategoriju datu apstrādi; precizējot 
kritērijus un nosacījumus, kad prasības 
un maksa par datu subjektu tiesību 
izmantošanu ir acīmredzami pārmērīgas; 
nosakot kritērijus un prasības 
informācijai, kas jāsniedz datu subjektam, 
un saistībā ar piekļuves tiesībām; par 
tiesībām tikt aizmirstam un tiesībām uz 
dzēšanu; par pasākumiem, kas balstās uz 
profilēšanu; par kritērijiem un prasībām 
saistībā ar pārziņa atbildību un integrētu 
datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc 
noklusējuma; par apstrādātāju; nosakot 
kritērijus un prasības apstrādes 
dokumentēšanai un drošībai; par 

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības, jo īpaši tiesības 
uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai noteiktos ierobežotos 
gadījumos būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir 
ļoti svarīgi, lai Komisija sagatavošanās 
darba ietvaros rīkotu atbilstošas 
apspriešanās, tostarp arī ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka 
attiecīgie dokumenti vienlaicīgi, savlaicīgi 
un atbilstoši tiek nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
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kritērijiem un prasībām personas datu 
aizsardzības pārkāpuma konstatēšanai un 
paziņošanai uzraudzības iestādei un par 
apstākļiem, kādos personas datu 
aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu; par kritērijiem un 
nosacījumiem apstrādes darbībām, kurām 
nepieciešams datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums; par kritērijiem un prasībām, 
nosakot augsta līmeņa īpašo risku, kam 
nepieciešama iepriekšēja apspriešanās; 
par datu aizsardzības inspektora iecelšana 
un uzdevumiem; par profesionālās ētikas 
kodeksiem; par kritērijiem un prasībām 
sertifikācijas mehānismiem; par 
kritērijiem un prasībām datu nosūtīšanai, 
izmantojot saistošos uzņēmuma 
noteikumus; par atkāpēm saistībā ar datu 
nosūtīšanu; par administratīvajām 
sankcijām; par apstrādi ar veselību 
saistītos nolūkos; par apstrādi 
nodarbinātības kontekstā un apstrādi 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba ietvaros rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(130) Lai nodrošinātu vienādus
nosacījumus šīs regulas īstenošanai,
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas 
datu apstrādi; standarta procedūras un 
formas datu subjekta tiesību 
izmantošanai; standarta formas datu 
subjekta informēšanai; standarta formas 

(130) Lai nodrošinātu vienotus
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai.
Īstenojot šīs regulas noteikumus, būtu 
jānodrošina, ka netiek izvirzītas nekādas 
obligātas prasības attiecībā uz īpašiem 
produktu vai pakalpojumu, tostarp gala 
iekārtu vai citu elektronisko 
komunikāciju iekārtu, tehniskajiem 
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un procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu 
aizsardzību pēc noklusējuma un 
dokumentāciju; īpašas prasības apstrādes 
drošībai; standarta formātu un 
procedūras personas datu aizsardzības 
pārkāpuma paziņošanai uzraudzības 
iestādei un personas datu aizsardzības 
pārkāpuma paziņošanai datu subjektam; 
standartus un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam; 
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras; 
sertifikācijas tehniskos standartus un 
mehānismus; noteikumus par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību trešā 
valstī vai tās teritorijā, vai apstrādes 
nozarē, vai starptautiskā organizācijā; 
noteikumus par Savienības tiesībās 
neatļautu izpaušanu; noteikumus par 
savstarpējo palīdzību; noteikumus par 
kopīgām operācijām; lēmumi 
konsekvences mehānisma ietvaros. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāris Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā sakarā Komisijai būtu 
jāapsver īpašus pasākumus
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

parametriem, kas varētu kavēt iekārtu 
laišanu tirgū un šādu iekārtu brīvu apriti 
dalībvalstīs un starp tām. Šajā sakarā 
Komisijai, apspriežoties ar iesaistītajām 
pusēm, būtu jāapsver īpaši pasākumi
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, jo tiem vajadzētu būt 
tādiem, kas nerada pārmērīgi lielu 
apgrūtinājumu šiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
139. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(139) Kā ir uzsvērusi Eiropas Savienības 
Tiesa un ņemot vērā faktu, ka personas 
datu aizsardzība nav absolūta prerogatīva, 

(139) Kā ir uzsvērusi Eiropas Savienības 
Tiesa un ņemot vērā faktu, ka personas 
datu aizsardzība nav absolūta prerogatīva, 
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bet ir jāņem vērā saistībā ar tās funkciju 
sabiedrībā un jālīdzsvaro ar citām 
pamattiesībām, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šī regula ievēro 
visas pamattiesības un principus, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 
ietverti Līgumos, jo īpaši tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, mājokļa un 
saziņas neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, domu, 
pārliecības un ticības brīvību, vārda un 
informācijas brīvību, darījumdarbības 
brīvību, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu, kā arī tiesības 
uz kultūru, reliģiju un valodu 
daudzveidību.

bet ir jāņem vērā saistībā ar tās funkciju 
sabiedrībā un faktisko un potenciālo 
zinātnes, veselības un tehnoloģiju attīstību, 
kā arī jālīdzsvaro ar citām pamattiesībām, 
saskaņā ar proporcionalitātes principu šī 
regula ievēro visas pamattiesības un 
principus, kas atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā un ietverti Līgumos, jo 
īpaši tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, 
mājokļa un saziņas neaizskaramību, 
tiesības uz personas datu aizsardzību, 
domas, pārliecības un ticības brīvību, vārda 
un informācijas brīvību, darījumdarbības 
brīvību, īpašuma tiesības, sevišķi 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību,
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un 
taisnīgu tiesu, kā arī tiesības uz kultūru, 
reliģiju un valodu daudzveidību.

Pamatojums

Interneta protokolu adrešu apstrāde bieži vien ir izšķirošs aspekts izmeklēšanā, kas saistīta ar 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem atbilstoši Direktīvai 2004/48/EK, un šai regulai 
nevajadzētu to kavēt.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula paredz noteikumus fizisku 
personu aizsardzībai attiecībā uz personas 
datu apstrādi un noteikumus personas datu 
brīvai apritei.

1. Šī regula paredz noteikumus fizisku un 
juridisku personu aizsardzībai attiecībā uz 
personas datu apstrādi un noteikumus 
personas datu brīvai apritei.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula aizsargā fizisku personu 
pamattiesības un brīvības un jo īpaši to 

2. Šī regula aizsargā fizisku un juridisku
personu pamattiesības un brīvības un jo 
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tiesības uz personas datu aizsardzību. īpaši to tiesības uz personas datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Personas datu brīvu apriti Savienībā 
neierobežo un neaizliedz, pamatojoties uz 
iemesliem, kas saistīti ar fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.

3. Personas datu brīvu apriti Savienībā 
neierobežo un neaizliedz, pamatojoties uz 
iemesliem, kas saistīti ar fizisku un 
juridisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī regula neietekmē vai neierobežo 
preses un vārda brīvību, kas noteiktas 
dalībvalstu konstitūcijās un izriet no 
vārda un preses brīvības tradīcijas brīvās 
un atvērtās sabiedrībās. Tā arī neietekmē 
un neierobežo iedzīvotāju tiesības un 
piekļuvi valsts iestāžu rīcībā esošajai 
informācijai. Šī regula neietekmē arī 
dalībvalstu tiesības un pienākumu 
aizsargāt fizisku personu privātumu 
saistībā ar publiskiem reģistriem, 
izmantojot īpašus tiesību aktus.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, un tādu 
personas datu apstrādei, kuri veido daļu no 

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, nedodot 
priekšroku ne apstrādes līdzekļiem, ne 
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kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu 
no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar 
automatizētiem līdzekļiem.

izmantotajai tehnoloģijai, un tādu 
personas datu apstrādei, kuri veido daļu no 
kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu 
no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar 
automatizētiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) vēsturiskiem, statistikas vai 
zinātniskās izpētes mērķiem;

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) ko veic tādas darbības gaitā, ko var 
uzskatīt par datu subjekta profesionālu 
vai komerciālu darbību;

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) ko veic darba devējs, apstrādājot 
darbinieku personas datus saistībā ar 
darbu;

Pamatojums

Svarīgi, ka darba devējs var arī turpmāk apstrādāt datus par darbiniekiem — piemēram, 
saistībā ar darba samaksu, atvaļinājumiem, pabalstiem, jubilejām, izglītību, veselību, 
kriminālo sodāmību utt. Patlaban darbinieks var piekrist tam, ka darba devējs apstrādā šos 
datus. Tomēr regulas redakciju varētu tulkot tā, it kā nākotnē tiktu ieviesta nelīdzsvarotība 
attiecībā uz darba devēju un darbinieku.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ed) ko veic ar anonīmiem datiem 4. panta 
2. punkta b) apakšpunkta nozīmē;

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro Savienībā dzīvojošu
datu subjektu personas datu apstrādei, ko 
veic pārzinis, kas neatrodas Savienībā, ja 
apstrādes darbības ir saistītas ar:

2. Šo regulu piemēro datu subjektu, kuru 
dzīvesvieta ir Savienībā, personas datu 
apstrādei, ko veic pārzinis, kas neatrodas 
Savienībā, ja apstrādes darbības ir saistītas 
ar:

Pamatojums

Jēdziena „dzīvojošs” precizēšana.

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) “datu subjekts” ir identificējama fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona, kas sadarbojas ar 
pārzini, varētu pamatoti izmantot, jo īpaši 
atsaucoties uz identifikācijas numuru vai 
citu unikālu identifikatoru, atrašanās 
vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai 
vienu vai vairākiem šai personai 
raksturīgiem dzimuma, fiziskās,
fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes vai seksuālās orientācijas
faktoriem, un kas nerīkojas profesionālā 
statusā;

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) “pseidonīmdati” ir tādi personas dati, 
kas savākti, mainīti vai citādi apstrādāti 
tā, ka tos nav iespējams saistīt ar datu 
subjektu, neizmantojot papildu datus, uz 
kuriem attiecas atsevišķa un noteikta 
tehniskā un organizatoriskā kontrole, kas 
nodrošina šādas saistīšanas 
neiespējamību;

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) “identifikācijas numurs” ir jebkurš 
ciparu, burtu un ciparu vai tamlīdzīgs 
kods, ko parasti izmanto tiešsaistē, 
izņemot kodus, ko sabiedrības vai valsts 
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kontrolēta iestāde piešķir, lai fizisku 
personu identificētu kā individuālu 
personu;

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
4. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) “anonīmi dati” ir dati, kas savākti, 
mainīti vai citādi apstrādāti tādā veidā, lai 
tos vairs nebūtu iespējams saistīt ar datu 
subjektu; anonīmus datus neuzskata par 
personas datiem;

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) "pārzinis" ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus; ja apstrādes nolūkus, 
nosacījumus un līdzekļus nosaka ar 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, 
pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

(5) “pārzinis” ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus; ja apstrādes nolūkus 
nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību 
aktu, pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) "apstrādātājs" ir fiziska vai juridiska 
persona, valsts iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kura pārziņa vārdā 

(6) "apstrādātājs" ir fiziska vai juridiska 
persona, valsts iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kura pārziņa vārdā 
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apstrādā personas datus; apstrādā personas datus; tas spēj tehniski 
iespējamā veidā piekļūt personas datiem, 
neveltot nesamērīgi lielas pūles, un, 
visticamāk, gūst informāciju par šo datu 
saturu;

Pamatojums

Šis grozījums atbilst grozījumam attiecībā uz 24.a apsvērumu (jauns).

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un nepārprotama 
norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru 
datu subjekts sniedz piekrišanu savu 
personas datu apstrādei. Klusēšana vai 
bezdarbība pati par sevi neliecina par 
piekrišanu;

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
4. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) “personas datu īpašas kategorijas” ir 
informācija, kas atklāj rasi vai etnisko 
izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiju vai 
ticību, piederību arodbiedrībai, kā arī 
ģenētiskos datus, datus par personas 
veselību vai seksuālo dzīvi vai datus par 
kriminālsodāmību vai ar to saistītiem 
drošības pasākumiem;

Pamatojums

Uz personas datu īpašajām kategorijām jau tiek attiecinātas īpašas prasības (sk. 9. pantu). Šī 
sensitīvo datu grupa proporcionalitātes nolūkos būtu jāņem vērā arī tad, kad tiek noteikti citi 
pārziņa pienākumi (sk. 31. panta grozījumu). Šādas definīcijas iekļaušana palielina juridisko 
noteiktību.
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Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) "ģenētiskie dati" ir visi dati, 
neatkarīgi no datu veida, saistībā ar 
personas pazīmēm, kas mantotas vai 
iegūtas agrīnas pirmsnatālās attīstības 
gaitā;

(10) “ģenētiskie dati” ir informācija par 
identificētas vai identificējamas personas 
iedzimtām īpašībām vai to izmaiņām, kas 
iegūta, veicot nukleīnskābju analīzi;

Pamatojums

Ierosinātajai definīcijai ir jāatbilst citviet izmantotajām definīcijām, piemēram, definīcijai par 
„cilvēku ģenētiskajiem datiem”, kas izmantota Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Starptautiskajā deklarācijā par cilvēku ģenētiskajiem datiem.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
4. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "veselības dati" ir visa veida 
informācija saistībā ar personas fizisko vai 
garīgo veselību vai veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu personai;

(12) “veselības dati” ir personas dati
saistībā ar personas fizisko vai garīgo 
veselību vai veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu personai;

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
4. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par 
personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem; ja lēmumus 
par personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem nepieņem 
Savienībā, galvenās institūcijas atrašanās 

(13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
ir tā, ko noteicis datu pārzinis vai 
apstrādātājs, pamatojoties uz šādiem 
pārredzamiem un objektīviem kritērijiem: 
grupas Eiropas galvenā biroja atrašanās 
vieta vai tā grupas uzņēmuma atrašanās 
vieta, kuram ir deleģēts datu aizsardzības 
pienākums, vai tā uzņēmuma atrašanās
vieta, kurš ir vispiemērotākais 
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vieta ir tur, kur notiek galvenās apstrādes 
darbības saistībā ar pārziņa institūcijas 
darbībām Savienībā. Attiecībā uz 
apstrādātāju "galvenās institūcijas 
atrašanās vieta" ir tā centrālās pārvaldes 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā;

(pārvaldības funkciju, administratīvo 
spēju utt. ziņā), lai risinātu un 
nodrošinātu šīs regulas noteikumu izpildi, 
vai vieta, kur tiek pieņemti reģionālās 
grupas galvenie lēmumi saistībā ar
apstrādi;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts precizēt tekstu tā, lai tas atspoguļotu reālo to uzņēmumu 
situāciju, kuri vienlaikus darbojas dažādās jurisdikcijās. Tas nebūtu jāsaprot kā „izdevīgākas 
jurisdikcijas meklēšanas” harta, jo uzņēmumam ir jāsniedz pārredzami, objektīvi kritēriji, lai 
šīs regulas nolūkos pamatotu galvenās institūcijas atrašanās vietu.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
4. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) “kompetenta uzraudzības iestāde” ir 
uzraudzības iestāde, kas ir vienīgā 
kompetentā iestāde pārziņa uzraudzībai 
saskaņā ar 51. panta 2., 3. un 4. punktu;

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
4. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) "pārstāvis" ir fiziska vai juridiska 
persona, kas atrodas Savienībā, ko pārzinis 
ir nepārprotami norīkojis un kas rīkojas
pārziņa vietā un pie kuras var griezties 
jebkura uzraudzības iestāde un citas 
struktūras Savienībā saistībā ar pārziņa 
pienākumiem saskaņā ar šo regulu;

(14) “pārstāvis” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas atrodas Savienībā, ko pārzinis 
ir nepārprotami norīkojis un kas rīkojas un 
pie kā vēršas kompetentā uzraudzības 
iestāde saistībā ar pārziņa pienākumiem 
saskaņā ar šo regulu;

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
4. pants – 19.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) “finanšu noziegums” ir noziedzīgs 
nodarījums, kas saistīts ar organizēto 
noziedzību, reketu, terorismu, teroristu 
finansēšanu, cilvēku tirdzniecību, 
migrantu nelikumīgu ievešanu, seksuālu 
izmantošanu, narkotiku un psihotropu 
vielu tirdzniecību, nelikumīgu ieroču 
tirdzniecību, zagtu preču tirdzniecību, 
korupciju, uzpirkšanu, krāpšanu, valūtas 
viltošanu, produktu viltošanu un 
pirātismu, nodarījumiem pret vidi, cilvēku 
nolaupīšanu, nelikumīgu aizturēšanu un 
ķīlnieku saņemšanu gūstā, laupīšanu, 
zādzību, kontrabandu, kā arī 
noziegumiem nodokļu jomā un 
noziegumiem saistībā ar izspiešanu, 
viltošanu, pirātismu, iekšējās informācijas 
izmantošanu un tirgus manipulācijām.

Pamatojums

Ir jāpievieno finanšu nozieguma definīcija, kas iegūta no Finanšu darījumu darba grupas 
ieteikumiem, jo personas datu apstrāde tiks atļauta finanšu noziegumu novēršanas, 
izmeklēšanas vai atklāšanas nolūkos.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
5. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vāktiem konkrētiem, skaidriem un 
likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk 
apstrādāt ar šiem nolūkiem nesavienojamā
veidā;

b) vāktiem konkrētiem, skaidriem un 
likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk 
apstrādāt ar šiem nolūkiem neatbilstošā
veidā;

Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
5. pants – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tos apstrādā tikai tad un 
tikai tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, apstrādājot informāciju, 
kas neietver personas datus;

c) adekvātiem, atbilstīgiem, kā arī 
samērīgiem un ne pārlieku apjomīgiem 
attiecībā pret nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tos apstrādā tikai tad un 
tikai tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, apstrādājot informāciju, 
kas neietver personas datus;

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
5. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) precīziem un atjauninātiem; jāveic visi 
pamatoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
neprecīzi personas dati, ņemot vērā 
nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez 
kavēšanās tiek dzēsti vai laboti;

d) precīziem un vajadzības gadījumā
atjauninātiem; jāveic visi pamatoti 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi 
personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos 
tie tiek apstrādāti, bez nepamatotas
kavēšanās tiek dzēsti vai laboti;

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
5. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskos nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

Grozījums Nr. 94
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Regulas priekšlikums
5. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis nodrošina un uzskatāmi parāda, ka
katra apstrādes darbība notiek saskaņā ar 
šo regulu.

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, kurš
nodrošina un attiecīgi noteiktos gadījumos
uzskatāmi parāda uzraudzības iestādei,
kura ir kompetenta atbilstoši 51. panta 
2. punktam, ka datu apstrāde atbilst šai 
regulai.

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu 
personas datu apstrādei vienam vai 
vairākiem konkrētiem nolūkiem;

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu 
personas datu apstrādei;

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kurā datu 
subjekts ir līgumslēdzēja puse, izpildei vai 
pasākumu veikšanai pēc datu subjekta 
pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma vai darba 
koplīgumu, piemēram, darba līgumu un 
uzņēmuma koplīgumu, kuros datu 
subjekts ir līgumslēdzēja puse, izpildei vai 
pasākumu veikšanai pēc datu subjekta 
pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

Pamatojums

Darba koplīgumi Vācijā ir līdzvērtīgi valsts tiesību aktiem un līdz ar to arī izmantojami par 
pamatu likumīgai datu apstrādei.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu,
regulatīvu noteikumu, norādes, valsts vai 
starptautisku nozares prakses kodeksu, 
tostarp uzraudzības iestāžu prasības;

Pamatojums

Ar šo noteikumu jānodrošina, ka tiek ietverts arī iekšzemes finanšu regulējums vai rīcības 
kodeksi.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu 
tīklu un informācijas drošību;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tekstā iekļauj 39. apsvērumā minētos drošības pasākumus, juridiski saistošā 
pantā precizējot to, ka datu apstrāde tīklu un informācijas drošības nolūkos ir uzskatāma par 
likumīgu apstrādi.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apstrāde ir vajadzīga, lai veiktu 
uzdevumu sabiedrības interesēs vai
pārzinim likumīgi piešķirtu valsts varas 
īstenošanas pilnvaru ietvaros;

e) apstrāde ir vajadzīga, lai veiktu 
uzdevumu pārzinim likumīgi piešķirtu 
valsts varas īstenošanas pilnvaru ietvaros 
vai sabiedrības interesēs;

Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa, 
apstrādātāja vai trešās personas vai 
personu, kuru interesēs datus apstrādā,
likumīgo interešu ievērošanai, tostarp 
apstrādes drošībai, vai tā jāveic minēto 
personu vārdā, izņemot, ja datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un brīvības, 
kurām nepieciešama aizsardzība, ir 
svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. Datu subjekta intereses vai 
pamattiesības nav pietiekams pamats, lai 
nepiemērotu apstrādi, ko veic valsts 
iestāde, pildot savus uzdevumus, vai 
uzņēmumi, pildot to juridiskos 
pienākumus, kā arī apstrādi, ko veic 
aizsardzībai pret krāpniecisku darbību.

Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apstrādi veic tikai pseidonimizētiem 
datiem, kuru gadījumā datu subjekts ir 
atbilstoši aizsargāts, un pakalpojuma 
saņēmējam ir tiesības iebilst atbilstoši 
19. panta 3.a punktam;

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) datus vāc no publiskiem reģistriem, 
sarakstiem vai dokumentiem, kas ir 
pieejami ikvienam;

Grozījums Nr. 103
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) ja pārzinis ir nodevis personas datus 
trešai personai, tā ir līdzatbildīga par šīs 
regulas ievērošanu; 

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) apstrāde ir nepieciešama tikai tāpēc, 
lai atbilstoši reaģētu uz atklātu tīklu 
un/vai informācijas drošības 
starpgadījumiem, pārkāpumiem vai 
uzbrukumiem;

Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fe apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fe) apstrāde ir vajadzīga personas datu 
anonimizācijas vai pseidonimizācijas 
nolūkā;

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas datu apstrāde, kas ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos, ir likumīga, ja 
ir ievēroti 83. pantā paredzētie nosacījumi 
un aizsardzības pasākumi.

2. Turpmāka personas datu apstrāde, kas ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos, ir likumīga, ja 
ir ievēroti 83. pantā paredzētie nosacījumi 
un aizsardzības pasākumi.
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Pamatojums

Ir svarīgi precizēt un atļaut turpmāku apstrādi (piemēram, datu subjekta datu saistīšanu, 
koriģēšanu un papildināšanu), jo mūsdienīgu un novatorisku sabiedrības veselības pētījumu 
pamatā būs daudzkārtēji datu kopumi un vēsturisko datu sērijas.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārziņa likumīgo interešu aizsardzības 
nolūkā pseidonimizētu datu apstrāde ir 
likumīga, ja vien netiek pārkāptas tā datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
pamatbrīvības, kam vajadzīga personas 
datu aizsardzība, jo īpaši tad, ja datu 
subjekts ir bērns. To nepiemēro apstrādei, 
ko veic valsts iestādes, pildot savus 
uzdevumus.

Pamatojums

Regulā vēl netiek izšķirtas dažādās datu kategorijas un to atšķirīgā apstrāde.

Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) starptautiskās konvencijās, kurām 
Savienība vai dalībvalsts ir līgumslēdzēja 
puse.

Pamatojums

Sabiedriskās intereses var būt paustas arī starptautiskās konvencijās, pat tad, ja nav attiecīgu 
valsts vai ES tiesību aktu. Šādās konvencijās tomēr jāievēro tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtība un tām jābūt samērīgām ar to likumisko mērķi. Turklāt šādai personas 
datu apstrādei vajadzētu būt saskaņā arī ar visiem citiem regulas aspektiem.

Grozījums Nr. 109
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Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts tiesību aktam ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai tam jābūt 
nepieciešamam, lai aizsargātu citu personu 
tiesības un brīvības, tajā jābūt ievērotai 
tiesību uz personas datu aizsardzību būtībai 
un tam jābūt samērīgam ar tā likumīgo 
nolūku.

Dalībvalsts tiesību aktam ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai tam jābūt 
nepieciešamam, lai aizsargātu citu personu 
tiesības un brīvības. Dalībvalstu tiesību 
aktā jābūt arī ievērotai tiesību uz personas 
datu aizsardzību būtībai, kas minēta šajā 
regulā un starptautiskos nolīgumos, 
kuriem dalībvalsts ir līgumslēdzēja puse. 
Visbeidzot dalībvalsts izvērtē un pieņem 
lēmumu par to, vai dalībvalsts tiesību akts 
ir samērīgs ar tā likumīgo nolūku, vai arī, 
vai likumīgo mērķi var sasniegt, 
izmantojot risinājumus, kuri mazāk 
apdraud privātumu.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.
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Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut arī likumīgās intereses, tādas kā sektoram raksturīgais piemērs par 
efektīvākas enerģijas piegādes ķēdes nodrošināšanu, izveidojot viedos tīklus. Tā kā datu 
subjekta enerģijas patēriņš veido datus, kas var būt ievākti ne tieši efektīvākas kopējās 
piegādes nodrošināšanai, ja pakalpojuma sniedzēja likumīgajās interesēs ietilpst šādas 
informācijas izmantošana minētā mērķa sasniegšanai, būtu jānodrošina noteikta elastība, lai 
to būtu iespējams darīt.

Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinim ir pienākums pierādīt, ka datu 
subjekts ir devis piekrišanu viņa personas 
datu apstrādei konkrētajos nolūkos.

svītrots

Pamatojums

Lieks teksts, jo jau pašreiz saskaņā ar parastajām procesuālajām tiesībām ir spēkā 
pierādīšanas pienākums.

Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Forma, kādā tiek izteikta piekrišana 
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datu subjekta personas datu apstrādei, ir 
samērīga ar apstrādājamo datu veidu un 
apstrādes mērķi, kā noteikts pareizi veiktā 
datu aizsardzības ietekmes novērtējumā, 
kas aprakstīts 33. pantā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek sasaistīta samērīgas piekrišanas identifikācija ar ietekmes novērtējumu 
rezultātiem, kas mudinās tos izmantot. Ja datu aizsardzības novērtējums nav veikts, skaidras 
piekrišanas prasība turpinātu būt spēkā.

Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja vien šādā ietekmes novērtējumā 
nav noteikta kāda cita samērīga 
piekrišanas forma, piekrišanu sniedz ar 
īpašu, apzinātu un skaidru deklarāciju vai 
citu skaidru apstiprinošu deklarāciju.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek sasaistīta samērīgas piekrišanas identifikācija ar ietekmes novērtējumu 
rezultātiem, kas mudinās tos izmantot. Ja datu aizsardzības novērtējums nav veikts, skaidras 
piekrišanas prasība turpinātu būt spēkā.

Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja datu subjekta piekrišanu jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas arī uz citu jautājumu, prasība 
sniegt piekrišanu ir jānorāda tā, lai to 
varētu atšķirt no šā otra jautājuma.

2. Ja datu subjekta piekrišana jāsniedz 
rakstiskā deklarācijā, kas attiecas arī uz 
citu jautājumu, prasība sniegt piekrišanu 
jānorāda skaidri. 

Pamatojums

Datu subjektiem piekrišanas sniegšanai jāievēro skaidri un nepārprotami nosacījumi. Ja ir 
vēlme nodrošināt to, ka piekrišanas formulējums nepazūd starp pārējo tehnisko žargonu, 
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varbūt vārda „atšķirt” vietā būtu labāk lietot „skaidri”. Tas būtu jāizceļ, nevis jāatšķir.

Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Ja piekrišana ir 
daļa no līgumiskām vai likumā noteiktām 
attiecībām, piekrišanas atsaukšana ir 
atkarīga no līguma vai likuma 
noteikumiem. Piekrišanas atsaukums 
neietekmē apstrādes likumību, kas 
pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma. 

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

4. Darbinieka piekrišana nav darba devēja 
veiktās personas datu apstrādes juridiskais 
pamats, ja piekrišana nav dota brīvprātīgi.
Apstrādes likumību izvērtē saskaņā ar 
6. panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktu, 
kā arī saskaņā ar 6. panta 2. līdz 
5. punktu. Individuālas piekrišanas vietā, 
kas dota saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, kā juridisku pamatu var 
izmantot koplīgumus, jo īpaši darba 
koplīgumus vai uzņēmumu padomes 
līgumus.

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja informācijas sabiedrības 
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pakalpojums ir tāds, kas nodrošina 
bērniem piekļuvi sociālajiem informācijas 
tīkliem, ir jāīsteno skaidri pasākumi, kas 
vērsti uz bērnu labklājības aizsardzību, 
tostarp nodrošinot, ciktāl iespējams, to, ka 
bērni zina to personu identitāti, ar kuriem 
viņi sazinās.

Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības metodēm, ar kuru palīdzību var 
iegūt 1. punktā minēto pārbaudāmo 
piekrišanu. Šajā sakarā Komisija apsver 
īpašus pasākumus mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots

Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, noziedzīgiem 
nodarījumiem, tostarp nodarījumiem un 
lietām, kas nav notiesājoša sprieduma 
pamatā, nozīmīgām sociālajām 
problēmām vai saistītiem drošības 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus; vai

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību vai darba 
tirgus koplīgumu jomā, ciktāl to pieļauj 
Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus datu subjekta 
pamattiesību un interešu aizsardzības 
pasākumus; vai

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija vai jebkura 
cita bezpeļņas organizācija, kas to dara ar 
politisku, filozofisku, reliģisku vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 
nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 
šīs organizācijas; vai

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija, darba 
tirgus organizācija vai jebkura cita 
bezpeļņas organizācija, kas to dara ar 
politisku, filozofisku, reliģisku vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 
nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 
šīs organizācijas; vai

Pamatojums

Svarīgi, ka organizācijas darba tirgū var turpināt apstrādāt savu biedru personisku 
informāciju un apmainīties ar to.

Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu g) apstrāde un apmaiņa ir vajadzīga, lai 
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uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesībām, kas paredz piemērotus 
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses; vai

izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības 
interesēs, pamatojoties uz Savienības un
dalībvalsts tiesībām, kā arī uz 
starptautiskām konvencijām, kurām 
Savienība ir līgumslēdzēja puse un kuras
paredz piemērotus pasākumus, lai 
aizsargātu datu subjekta pamattiesības un
likumīgās intereses; vai

Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) veselības datu apstrāde ir vajadzīga ar 
veselību saistītos nolūkos un ievērojot 
81. pantā minētos nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus; vai

h) veselības datu apstrāde un apmaiņa ir 
vajadzīga ar veselību saistītos nolūkos, 
tostarp vēstures, statistikas un zinātniskās 
izpētes nolūkos, un ievērojot 81. pantā 
minētos nosacījumus un aizsardzības 
pasākumus; vai

Pamatojums

Šis precizējums ir nepieciešams, lai aizsargātu medicīnisko datu apstrādi, ko veic vēstures, 
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos. Zinātnieki ļoti plaši izmanto pacientu reģistrus un 
biobankas, lai veiktu epidemioloģiskus, klīniskus un citās jomās izmantojamus pētījumus, 
tādējādi padarot par nepieciešamu nodrošināt personas datu apstrādi veselības nolūkiem.

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) apstrāde ir vajadzīga vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos, ievērojot 
83. pantā minētos nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus; vai

i) apstrāde un apmaiņa ir vajadzīga 
vēstures, statistikas vai zinātniskās izpētes 
nolūkos, ievērojot 83. pantā minētos 
nosacījumus un aizsardzības pasākumus; 
vai

Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 
tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesības, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu atbilstoši 83.a pantā minētajiem 
noteikumiem un drošības pasākumiem vai 
uzraudzības iestādes uzraudzībā, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu vai 
darba tirgus koplīgumu, vai novērstu tā 
pārkāpumu, vai lai izpildītu uzdevumu, ko 
veic, pamatojoties uz svarīgām sabiedrības 
interesēm, un tikai tādā apmērā, kā to atļauj 
Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus datu subjekta 
pamattiesību aizsardzības pasākumus.
Pilnīgu reģistru par notiesājošiem 
spriedumiem krimināllietās var uzglabāt 
tikai valsts iestādes kontrolē.

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) veselības datu apstrāde ir vajadzīga 
privātās sociālās aizsardzības nolūkos, jo 
īpaši nodrošinot ienākumu drošību vai 
rīkus tādu risku pārvaldībai, kas ir datu 
subjekta, kā arī tā apgādājamo un aktīvu 
interesēs, vai palielinot starppaaudžu 
taisnīgumu, to vienmērīgi izlīdzinot.

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus, 

3. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai dod 
uzdevumu nākt klajā ar ierosinājumiem 
attiecībā uz kritērijiem, nosacījumiem un 
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nosacījumus un atbilstošus aizsardzības
pasākumus 1. punktā minēto īpašo 
kategoriju personas datu apstrādei un
2. punktā minētajiem izņēmumiem.

atbilstošiem aizsardzības pasākumiem
īpašo kategoriju personas datu aizsardzībai 
saskaņā ar 2. punktu.

Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim
identificēt fizisku personu, datu pārzinim 
nav pienākuma iegūt papildu informāciju, 
lai identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Ja pārziņa apstrādātie dati, pārzinim 
izmantojot parastos līdzekļus, neļauj 
identificēt datu subjektu, jo īpaši, kad tā 
dati ir anonimizēti vai pseidonimizēti, datu
pārzinis neievāc papildu informāciju, lai 
identificētu datu subjektu, ja šādas ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Pētījumu datubāzu pārzinis sniedz 
vispārīgu informāciju par pētījuma 
datubāzes sākotnējiem datu avotiem.

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis nodrošina caurskatāmas un 
viegli pieejamas personas datu apstrādes 
un datu subjektu tiesību izmantošanas 
vadlīnijas.

1. Pārzinis nodrošina pārredzamas
personas datu apstrādes un datu subjektu 
tiesību izmantošanas vadlīnijas un pēc 
pieprasījuma šim nolūkam atbilstošā 
veidā visiem nodrošina informāciju, kas 
minēta 28. panta 2. punkta a) līdz 
g) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
11.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a punkts
Direktīvas 2002/58/EK 12. pants un 
Direktīvas 2002/22/EK 20. pants, kā arī 
21. panta 3. punkta e) apakšpunkts 
attiecas uz datu subjektu tiesībām uz 
pārredzamu informāciju un saziņu, kas 
nosaka, ka pārzinis informē datu 
subjektus par to tiesībām attiecībā uz to 
personiskās informācijas izmantojumu, 
kā arī vērš uzmanību uz tādu sistēmu 
esamību, kas izstrādātas saskaņā ar 
integrēta privātuma principu.

Pamatojums

E-privātuma direktīvas 12. pants un Universālā pakalpojuma direktīvas 20. un 21. pants 
attiecas uz uzziņu pakalpojumiem, kas ietilpst universālo pakalpojumu darbības jomā. Uzziņu 
pakalpojumu sniedzēju datubāzēm ir jābūt „visaptverošām”, un tāpēc ir svarīgi iekļaut arī 
abonenta datus, turklāt abonentam ir jābūt skaidri informētam par visām iespējām neatkarīgi 
no dalībvalsts pieņemtā modeļa (pievienošanās (opt-in), izstāšanās (opt-out) vai hibrīda).

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā automatizētiem līdzekļiem, 
pārzinis nodrošina līdzekļus, ar kuriem 
pieprasījumu var izdarīt elektroniski.

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15.–19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15.–19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā automatizētiem līdzekļiem, 
pārzinis var nodrošināt līdzekļus, ar 
kuriem pieprasījumu var izdarīt 
elektroniski.

Grozījums Nr. 133
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz 
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa savādāk.

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15.–19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski.

Pamatojums

Jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmējiem datorizācijas pasākumu īstenošana procedūras 
datorizācijas nodrošināšanai var radīt lielas birokrātiskas pūles.

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs.

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to lielā apjoma, 
sarežģītības vai regulāras atkārtošanās dēļ, 
pārzinis var pieprasīt pienācīgu, peļņu 
neradošu samaksu par informācijas 
sniegšanu vai par pieprasītās darbības 
veikšanu, vai arī pārzinis var atteikties 
veikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs.
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Pamatojums

Datubāzē iekļautu datu nodrošināšanai ir izmaksas. Ja datu subjektiem par piekļuvi datiem 
prasītu atbilstošu samaksu, kas nenes peļņu, tas palīdzētu ierobežot nepamatotus 
pieprasījumus un būtiski atturētu krāpniekus iegūt patērētāju liela apjoma datus par 
kredītiem, ko varētu izmantot krāpnieciskos nolūkos.

Grozījums Nr. 135
Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

svītrots

Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas un 
standarta procedūras saziņai, kas minēta 
2. punktā, ietverot elektronisko formātu. 
Šajā sakarā Komisija pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā.

6. Komisija nosaka standarta formas un 
standarta procedūras saziņai, kas minēta 
2. punktā, ietverot elektronisko formātu. 
Šajā sakarā Komisija pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā.

Pamatojums

Standarta formas un standarta procedūras ir jānosaka, lai nodrošinātu, ka šo pasākumu veic 
efektīvi, jo īpaši mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi.

Grozījums Nr. 137
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, ietverot līguma noteikumus 
un vispārīgos nosacījumus, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 
1. punkta f) apakšpunktu;

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 
1. punkta f) apakšpunktu;

Pamatojums

Prasība paziņot līguma noteikumus un vispārīgie nosacījumi ir jautājums, kas ir atbilstoši 
regulēts civillikumos. Tādēļ no datu aizsardzības viedokļa ir jāsniedz vienīgi informācija par 
nolūku vai apstrādes likumīgajām interesēm.

Grozījums Nr. 138
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;

c) plānotais termiņš, cik ilgi personas dati 
tiks glabāti;

Grozījums Nr. 139
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un uzraudzības iestādes 
kontaktinformācija;

e) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē;

Pamatojums

Pienākums sniegt tās uzraudzības iestādes kontaktinformāciju, kas ir saistīta ar atbildību par 
maldinošu informāciju, radītu vajadzību veikt nepārtrauktu attiecīgās informācijas pārbaudi, 
kas būtu nesamērīga, jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 140
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) informācija par īpašiem drošības 
pasākumiem, kas īstenoti personas datu 
aizsardzībai;

Grozījums Nr. 141
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) jebkuru citu papildu informāciju, kas ir 
vajadzīga, lai garantētu godprātīgu 
apstrādi attiecībā pret datu subjektu, 
ņemot vērā konkrētos apstākļus, kādos 
personas datus vāc.

svītrots

Pamatojums

Jau esošās būtiskās saistības informācijas sniegšanas jomā tiktu vēl palielinātas ar šādu 
prasības paplašinājumu un visticamāk radītu ievērojamu juridisko neskaidrību. Ne attiecīgie 
uzņēmumi, ne patērētāji no šā formulējuma nevar novērtēt ar juridisku noteiktību, kāda 
informācija katrā atsevišķā gadījumā ir jādara pieejama.

Grozījums Nr. 142
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datus iegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par to, vai personas datu sniegšana ir 
obligāta vai brīvprātīga, kā arī par 
iespējamām sekām, ja šādi dati netiks 
sniegti.

2. Ja personas datus iegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par to, vai personas datu sniegšana ir 
obligāta.

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 143
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par avotu, no kura iegūti personas dati.

3. Ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis pēc iespējas pilnīgāk 
informē datu subjektu par avotu, no kura 
iegūti personas dati, izņemot gadījumus, 
kad datu avots ir publiski pieejams vai 
datu nosūtīšana ir paredzēta tiesību aktā, 
vai apstrāde tiek izmantota nolūkiem, kas 
saistīti ar attiecīgās personas profesionālo 
darbību.

Grozījums Nr. 144
Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta — reģistrēšanas laikā vai 
saprātīgā termiņā pēc iegūšanas, ņemot 
vērā konkrētos apstākļus, kādos dati iegūti 
vai citādi apstrādāti, vai, ja ir paredzēta 
izpaušana citam saņēmējam, vēlākais, kad 
dati tiek pirmo reizi izpausti, vai, ja datus 
paredzēts izmantot saziņai ar attiecīgo 
personu, vēlākais, pirmo reizi sazinoties 
ar to.

Pamatojums

Ja šajā brīdī tiek sniegta attiecīgā informācija, datu subjekta tiesības uz pašnoteikšanos 
informācijas jomā ir pienācīgi ņemtas vērā.
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Grozījums Nr. 145
Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) datus neiegūst no datu subjekta vai datu 
apstrādē nav iespējams pārbaudīt 
identitāti un šādas informācijas sniegšana 
nav iespējama vai prasītu nesamērīgas 
pūles, piemēram, radītu pārmērīgu 
administratīvo slogu, jo īpaši tad, ja 
apstrādi veic MVU; vai

Grozījums Nr. 146

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) datus iegūst no publiski pieejamiem 
avotiem; 

Grozījums Nr. 147

Regulas priekšlikums
14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

apspriežoties ar iesaistītajiem 
dalībniekiem, pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem.

Pamatojums

Deleģēto aktu izmantošana rada pārredzamības trūkuma risku, no kura būtu jāizvairās, 
nodrošinot to izstrādi ciešā sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 148
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības 
pēc pieprasījuma saņemt no pārziņa 
apstiprinājumu par to, vai viņa personas 
dati tiek apstrādāti. Ja šādi personas dati 
tiek apstrādāti, pārzinis sniedz šādu 
informāciju:

1. Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības 
pēc pieprasījuma saņemt no pārziņa 
apstiprinājumu skaidrā un vienkāršā 
valodā par to, vai viņa personas dati tiek 
apstrādāti. Apstrādājot šādus personas 
datus, izņemot, ja tos izmanto vēsturiskos,
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos,
pārzinis sniedz šādu informāciju:

Grozījums Nr. 149

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;

d) maksimālais termiņš, cik ilgi personas 
dati tiks glabāti;

Pamatojums

Dažādu datu glabāšanas termiņš stipri atšķiras, un bieži vien sākumā to nevar noteikt. Tomēr 
būtu jāparedz personas datu maksimālais glabāšanas termiņš.

Grozījums Nr. 150
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tiesības pieprasīt no pārziņa datu 
subjekta personas datu labošanu vai 
dzēšanu un tiesības iebilst pret šādu 
personas datu apstrādi;

e) tiesības pieprasīt no pārziņa datu 
subjekta personas datu labošanu saskaņā 
ar 16. pantu vai dzēšanu un tiesības iebilst 
pret šādu personas datu apstrādi;

Grozījums Nr. 151
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un uzraudzības iestādes 
kontaktinformācija;

f) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē;

Pamatojums

Pienākums sniegt tās uzraudzības iestādes kontaktinformāciju, kas ir saistīta ar atbildību par 
maldinošu informāciju, radītu vajadzību veikt nepārtrauktu attiecīgās informācijas pārbaudi, 
tādējādi uzliekot nesamērīgu slogu, jo īpaši uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 152

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) šādas apstrādes nozīme un paredzamās 
sekas, vismaz saistībā ar 20. pantā 
minētajiem pasākumiem.

h) šādas apstrādes nozīme un paredzamās 
sekas.

Grozījums Nr. 153

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Datu subjektam jebkurā laikā ir 
tiesības pēc pieprasījuma saņemt no datu 
avota pārziņa apstiprinājumu par to, vai 
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viņa personas dati tiek apstrādāti pētījuma 
datubāzei atbilstoši 10. pantam.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 154
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 155

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datu subjektam attiecībā pret pārzini ir 
tiesības uz savu personas datu labošanu, ja 
tie ir neprecīzi. Datu subjektam ir tiesības 
uz nepilnīgu personas datu papildināšanu, 
tostarp izmantojot paziņojumu par 
labojumiem.

(Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā)

Grozījums Nr. 156
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Regulas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības tikt aizmirstam un tiesības uz 
dzēšanu

Tiesības uz dzēšanu

Grozījums Nr. 157
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Datu subjektam attiecībā pret pārzini ir 
tiesības uz savu personas datu dzēšanu un 
atturēšanos no turpmākas šādu datu
izplatīšanas, jo īpaši saistībā ar personas 
datiem, ko datu subjekts ir darījis 
pieejamus, būdams bērns, ja izpildās viens 
no šādiem nosacījumiem:

1. Datu subjektam attiecībā pret pārzini ir 
tiesības uz savu personas datu dzēšanu un 
atturēšanos no turpmākas šādu datu
apstrādes, ja vien datu pārzinis nav valsts 
iestāde vai struktūra, kuru valsts iestāde ir 
pilnvarojusi vai kura citādi darbojas valsts 
iestādes uzdevumā, tostarp saistībā ar 
personas datiem, ko datu subjekts ir darījis 
pieejamus, būdams bērns, ja izpildās viens 
no šādiem nosacījumiem:

Grozījums Nr. 158

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dati vairs nav nepieciešami saistībā ar 
nolūkiem, kuriem tie tika vākti vai citādi
apstrādāti;

a) dati vairs nav nepieciešami saistībā ar 
nolūkiem, kuriem tie tika vākti vai tālāk
apstrādāti, un likumā noteiktais obligātais 
minimālais glabāšanas periods ir beidzies;

Grozījums Nr. 159
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz 
kuras pamata veikta apstrāde, pamatojoties 

b) datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz 
kuras pamata veikta apstrāde, pamatojoties 
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uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, vai ir 
beidzies glabāšanas termiņš, kuram bija 
izteikta piekrišana, un nav cita likumīga 
pamata datu apstrādei;

uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, vai ir 
beidzies glabāšanas termiņš, kuram bija 
izteikta piekrišana, un nav cita likumīga 
pamata datu apstrādei vai glabāšanai;

Grozījums Nr. 160

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pārzinis īsteno visus saprātīgos 
pasākumus, lai katrai juridiskai personai, 
kurai dati ir sniegti, paziņotu par ikvienu 
to dzēšanu.

Grozījums Nr. 161

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šā panta pirmo punktu piemēro tikai 
tad, ja datu pārzinis var apstiprināt 
dzēšanu pieprasošā datu subjekta 
identitāti.

Grozījums Nr. 162
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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personām publiskot personas datus, 
uzskata, ka pārzinis ir atbildīgs par šādu 
publiskošanu.

Pamatojums

Ņemot vērā interneta īpatnības un iespējas informāciju publiskot dažādās vietnēs visā 
pasaulē, šis noteikums nav izpildāms.

Grozījums Nr. 163
Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzinis nekavējoties dzēš datus, 
izņemot, ja personas datu saglabāšana ir 
nepieciešama:

3. Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās
dzēš datus, izņemot, ja personas datu 
saglabāšana un izplatīšana ir 
nepieciešama:

Grozījums Nr. 164

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojoties uz sabiedrības interesēm 
sabiedrības veselības jomā saskaņā ar 
81. pantu;

b) pamatojoties uz sabiedrības interesēm 
sabiedrības veselības jomā un veselības 
nolūkos saskaņā ar 81. pantu;

Grozījums Nr. 165
Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) lai izpildītu juridisku pienākumu 
saglabāt personas datus, kas paredzēts 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kas 
piemērojami pārzinim. Dalībvalsts tiesību 
akti atbilst sabiedrības interešu mērķim, 
tajos ievērota tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtība un tie ir samērīgi ar to 

d) lai izpildītu juridisku pienākumu 
saglabāt personas datus, kas paredzēts 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kas 
piemērojami pārzinim.
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leģitīmo mērķi;

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs varētu būt spēkā likumi, kas pārzinim pieprasa atteikt tiesības būt 
aizmirstiem. Dati varētu būt saglabājami grāmatvedības nolūkos, piemēram, saskaņā ar 
finanšu atskaišu noteikumiem.

Grozījums Nr. 166

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) krāpšanas novēršanai vai atklāšanai, 
identitātes apstiprināšanai un/vai 
kredītspējas noteikšanai, vai maksātspējas 
noteikšanai.

Grozījums Nr. 167
Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pārzinim jāglabā personas dati, lai 
nodrošinātu, ka, pamatojoties uz 
iebildumu saskaņā ar 19. pantu, tālāka 
attiecīgo datu apstrāde netiek veikta.

Pamatojums

Iebildums pret personas datu apstrādi saskaņā ar 19. pantu izslēdz attiecīgos datus no 
turpmākas apstrādes. Lai nodrošinātu, ka attiecīgie dati faktiski netiek izmantoti turpmākiem 
datu apstrādes pasākumiem, tie nebūtu jāizdzēš, bet jābloķē vai citādi jāiezīmē.

Grozījums Nr. 168

Regulas priekšlikums
17. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Personas datu labošanas, dzēšanas vai 
bloķēšanas pieprasījumi neierobežo 
apstrādi, kas nepieciešama, lai 
nodrošinātu, aizsargātu un uzturētu 
vienas vai vairāku informācijas sistēmu 
noturību. Turklāt tiesības uz personas 
datu labošanu un/vai dzēšanu neattiecas 
uz personas datiem, kuru glabāšana ir 
juridisks pienākums vai kuri paredzēti, lai 
aizsargātu pārziņa, apstrādātāja vai trešo 
personu tiesības.

Pamatojums

Ir gadījumi, kad datu subjekta tiesības uz personas datu labošanu vai dzēšanu nebūtu 
jāpiemēro, piemēram, saskaņā ar ES dalībvalstu tiesību aktiem un citām jurisdikcijām, kas 
paredz noteikta veida personas datu glabāšanu valsts drošības nolūkos vai potenciālu 
pārkāpumu izmeklēšanas nolūkos.

Grozījums Nr. 169
Regulas priekšlikums
17. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) kritērijus un prasības 1. punkta 
piemērošanai konkrētās nozarēs un 
konkrētās datu apstrādes situācijās;
b) nosacījumus saišu uz personas datiem 
un datu kopiju, un atveidojumu dzēšanai 
no publiski pieejamiem komunikācijas 
pakalpojumiem, kā minēts 2. punktā;
c) kritērijus un nosacījumus personas 
datu apstrādes ierobežošanai, kā minēts 
4. punktā.
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Grozījums Nr. 170
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Datu subjektam ir tiesības gadījumos, 
kad personas datus apstrādā elektroniskiem 
līdzekļiem un strukturētā un plaši 
izmantotā formātā, iegūt no pārziņa 
apstrādāto datu kopiju plaši izmantotā 
elektroniskā un strukturētā formātā, kas 
ļauj datu subjektam šos datus turpmāk 
izmantot.

1. Datu subjektam ir tiesības gadījumos, 
kad personas datus apstrādā elektroniskiem 
līdzekļiem un strukturētā un plaši 
izmantotā formātā un kad tas tehniski ir 
iespējams, pēc pieprasījuma iegūt no 
pārziņa apstrādāto datu kopiju plaši 
izmantotā elektroniskā, savietojamā un 
strukturētā formātā, kas ļauj datu 
subjektam šos datus turpmāk izmantot.

Grozījums Nr. 171
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja datu subjekts ir sniedzis personas 
datus un apstrāde pamatojas uz piekrišanu 
vai līgumu, datu subjektam ir tiesības 
nosūtīt šos personas datus un jebkuru citu 
datu subjekta sniegto informāciju, kas 
glabājas automatizētas apstrādes sistēmā, 
uz citu automatizētas apstrādes sistēmu 
plaši izmantotā elektroniskā formātā, un 
pārzinim, no kura dati tiek izņemti, nav 
tiesību to aizkavēt.

2. Ja datu subjekts ir sniedzis personas 
datus un apstrāde pamatojas uz piekrišanu 
vai līgumu, datu subjektam ir tiesības 
nosūtīt šos personas datus un jebkuru citu 
datu subjekta sniegto informāciju, kas 
glabājas automatizētas apstrādes sistēmā, 
ja vien tas ir tehniski iespējams.

Grozījums Nr. 172
Regulas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiesības, kas minētas šā panta 1. un 
2. punktā, negatīvi neietekmē citu personu 
tiesības un brīvības, tostarp 
komercnoslēpumus vai intelektuālā 
īpašuma tiesības. Tomēr šādi apsvērumi 
nerada aizliegumu datu subjektam saņemt 
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informāciju.

Pamatojums

Teksts no 51. apsvēruma saistībā ar piekļuvi datiem. Pienācīga uzmanība jāpievērš datu 
pārnesamības ierobežojumiem, jo īpaši saistībā ar uzņēmumu likumīgajām interesēm 
saprātīgās robežās aizsargāt komercnoslēpumus un intelektuālā īpašuma tiesības.

Grozījums Nr. 173

Regulas priekšlikums
18. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Tiesības, kas minētas 1. un 2. punktā, 
neskar pienākumu dzēst datus, ja tie vairs 
nav vajadzīgi, kā noteikts 5. panta 
e) punktā.

Grozījums Nr. 174

Regulas priekšlikums
18. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Šā panta 1. un 2. punkts netiek 
piemērots anonimizētu un pseidonimizētu 
datu apstrādei, ciktāl datu subjekts nav 
pietiekami identificējams, pamatojoties uz 
šādiem datiem, vai arī, lai to identificētu, 
pārzinim būtu jāatsauc pseidonimizācija.

Grozījums Nr. 175

Regulas priekšlikums
18. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Šā panta 1. un 2. punkts netiek 
piemērots, ja pārzinis var pamatoti 
pierādīt, ka nav iespējams nošķirt viena 
datu subjekta datus no citu datu subjektu 
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datiem.

Grozījums Nr. 176
Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Elektronisko formātu, saistītās 
funkcionalitātes un procedūras personas 
datu nosūtīšanai saskaņā ar 2. punktu 
nosaka pārzinis, atsaucoties uz 
visatbilstošākajiem pieejamiem vai 
nozares ieinteresēto personu vai 
standartizācijas iestāžu noteiktajiem 
nozares standartiem. Komisija, atbalstot 
nozari, ieinteresētās personas un 
standartizācijas iestādes, veicina tehnisko 
standartu, kārtības un procedūru izstrādi 
un pieņemšanu personas datu nosūtīšanai 
saskaņā ar 2. punktu.

Grozījums Nr. 177

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Pārzinis nodrošina, ka par datu subjekta 
identitāti ir saņemta pietiekama 
dokumentācija, ja datu subjekts izmanto 
šīs regulas 14. līdz 19. pantā minētās 
tiesības.

Pamatojums

Lai izmantotu tiesības, iedzīvotājiem ir jāpierāda sava identitāte, lai pārliecinātos par to, ka 
nav iespējama identitātes zādzība.

Grozījums Nr. 178
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Datu subjektam, pamatojoties uz 
iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, 
jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret 
personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 
6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktu, izņemot, ja pārzinis
norāda uz pārliecinošiem likumīgiem 
apstrādes pamatiem, kas ir svarīgāki par 
datu subjekta pamattiesībām un brīvībām.

1. Datu subjektam, pamatojoties uz 
svarīgiem un aizsardzību attaisnojošiem
iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, 
jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret 
personas datu apstrādi gadījumos, kas 
minēti 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā. Pamatotu iebildumu 
gadījumā pārzinis šos datus vairs nedrīkst 
apstrādāt.

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo Direktīvas 95/46/EK 14.a panta spēkā esošo un praksē apstiprināto 
noteikumu par iebilšanu. Nav iemesla mainīt pašreizējo sistēmu. Šajā jomā nav zināmas tādas 
praktiskas problēmas, kas attaisnotu izmaiņas tiesību aktos. Izmaiņas tajos nav 
nepieciešamas vēl jo vairāk tādēļ, ka tagadējā regula būs piemērojama tieši un bez direktīvas 
elastīguma.

Grozījums Nr. 179

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datus apstrādā tiešās 
tirgvedības nolūkos, datu subjektam ir 
tiesības bez maksas iebilst pret viņa 
personas datu apstrādi šādai tirgvedībai. 
Šīs tiesības nepārprotami norāda datu 
subjektam saprotamā veidā un tās ir skaidri 
atšķiramas no pārējās informācijas.

2. Ja personas datus apstrādā tiešās 
tirgvedības nolūkos vai ja apstrāde tiek 
veikta, pamatojoties uz 6. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu, datu subjektam ir tiesības 
bez maksas iebilst pret viņa personas datu 
apstrādi šādai tirgvedībai. Šīs tiesības 
nepārprotami norāda datu subjektam 
saprotamā veidā, skaidrā un vienkāršā 
valodā, kas pielāgota datu subjektam, jo 
īpaši attiecībā uz jebkuru informāciju, kas 
īpaši paredzēta bērnam, un tās ir skaidri 
atšķiramas no pārējās informācijas.

Grozījums Nr. 180

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja pseidonīmdatus apstrādā, 
pamatojoties uz 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu, datu subjektam ir tiesības 
bez maksas iebilst pret datu apstrādi. Šīs 
tiesības nepārprotami norāda datu 
subjektam saprotamā veidā, un tās ir 
skaidri atšķiramas no pārējās 
informācijas.

Grozījums Nr. 181
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Datu subjektam ir tiesības nebūt tāda 
pasākuma subjektam, kurš negatīvi 
ietekmē šo datu subjektu gan bezsaistē, 
gan tiešsaistē un kura pamatā ir tikai 
automatizēta datu apstrāde, kas paredzēta, 
lai izvērtētu konkrētus ar datu subjektu
saistītus personiskus aspektus vai jo īpaši 
lai analizētu vai prognozētu datu subjekta
sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, 
atrašanās vietu, veselību, personīgās
vēlmes, uzticamību vai uzvedību.

Grozījums Nr. 182

Regulas priekšlikums
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Reklāmas, tirgus izpētes vai 
vajadzībām atbilstošas telemediju 
veidošanas nolūkā, izmantojot 
pseidonimizētus datus, ir atļauts izveidot 
lietotāju profilus, ja vien attiecīgā persona 
neiebilst. Attiecīgā persona jāinformē par 
tiesībām izteikt iebildumus. Lietotāju 
profilus nedrīkst apvienot ar pseidonīma 
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īpašnieka datiem.

Pamatojums

Sākotnējais 20. panta formulējums var radīt tādu situāciju, kad uzņēmumiem jāsaņem atļauja 
jebkāda veida personas datu apstrādei. Līdz ar to, lai neiznīcinātu ārkārtīgi daudzu Eiropas 
mazo un vidējo uzņēmumu tirdzniecības modeli, tādējādi dodot priekšroku lielajiem ASV 
uzņēmumiem, būtu jāatļauj konkrēti datu apstrādes veidi, pienācīgi ņemot vērā personas datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 183

Regulas priekšlikums
20. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja tiek veikta 1. punktā minētā 
apstrāde, datu pārziņi par to informē datu 
subjektu un piešķir indivīdam tiesības 
prasīt pārskatīt ikvienu šādu lēmumu.

Pamatojums

Profilēšana kredītspējas novērtēšanas nolūkos būtu skaidri jānošķir no citiem nolūkiem, 
tostarp tādējādi, ka par šādu profilēšanu jau iepriekš skaidri paziņo indivīdam.

Grozījums Nr. 184

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) veic, izmantojot pseidonīmdatus;

Grozījums Nr. 185

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) veic, pamatojoties uz datu pārziņa 
likumīgajām interesēm;
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Grozījums Nr. 186

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veic līguma noslēgšanas vai izpildes 
gaitā, ja tiek izpildīts datu subjekta izteikts 
pieprasījums noslēgt vai izpildīt līgumu, 
vai ja ir nodrošināti piemēroti pasākumi, 
ar ko aizsargā datu subjekta likumīgās 
intereses, piemēram tiesības panākt 
cilvēka iejaukšanos; vai

svītrots

Grozījums Nr. 187

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nepārprotami atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akts, kurā noteikti 
piemēroti pasākumi, ar ko aizsargā datu 
subjekta likumīgās intereses; vai

svītrots

Grozījums Nr. 188

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 189
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ir nepieciešams veikt sabiedrības 
interesēs vai, lai aizsargātu īpaši svarīgas 
datu subjekta intereses, kā noteikts 
5. panta d) un e) punktā;

Grozījums Nr. 190

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) veic tikai pseidonimizētiem datiem. 
Šādi pseidonimizēti dati nav jāsalīdzina ar 
datiem par pseidonīma turētāju. Tiek 
piemērots attiecīgi 19. panta 3.a punkts;

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņu ar Vācijas Telemediju likuma 15. panta 
3. punktu, ar ko veicina datu pseidonimizāciju un nosaka skaidru tiesisko pamatu 
profilēšanai, inter alia, tādās jomās kā reklāma un tirgus izpēte.

Grozījums Nr. 191
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) ir nepieciešams veikt, lai aizsargātu 
citu datu subjektu tiesības, piemēram, lai 
saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem atklātu krāpšanu, 
pārkāpumus vai citu nelegālu darbību;

Grozījums Nr. 192
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – cd apakšpunkts (jauns)



AD\927816LV.doc 89/175 PE496.562v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) attiecina uz anonimizētiem datiem.

Pamatojums

Tie ir dati, kas atbilstoši 4. panta 1. punkta 2.b apakšpunkta (jauns) definīcijai klasificēti kā 
pastāvīgi anonīmi.

Grozījums Nr. 193

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Personas datu automatizētu apstrādi, 
kas paredzēta konkrētu ar viņu saistītu 
personisku aspektu izvērtēšanai, nebalsta 
tikai uz īpašu kategoriju personas datiem, 
kas minēti 9. pantā.

svītrots

Grozījums Nr. 194

Regulas priekšlikums
20. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Personas datu automatizētu apstrādi, 
kas paredzēta konkrētu tādu personisku 
aspektu novērtēšanai, kuri saistīti ar 
fizisku personu, neizmanto, lai 
identificētu vai individualizētu bērnus.

Grozījums Nr. 195

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumos, kas minēti 2. punktā, 
informācijā, kas pārzinim jāsniedz 

svītrots
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saskaņā ar 14. pantu, ietver informāciju 
par to, ka notiek apstrāde 1. punktā 
minētā pasākuma nolūkos un kādas ir 
paredzamās šādas apstrādes sekas 
attiecībā uz datu subjektu.

Grozījums Nr. 196
Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus piemērotiem pasākumiem, ar 
ko aizsargā datu subjekta likumīgās 
intereses, kā minēts 2. punktā.

svītrots

Grozījums Nr. 197

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Puses darba tirgū, īstenojot leģislatīvu 
pasākumu, var ierobežot 5. panta a) līdz 
e) punktā un 11. līdz 20. pantā, kā arī 
32. pantā minēto saistību un tiesību 
darbības jomu, ja valsts koplīgumos ir 
panākta vienošanās par šādu 
ierobežojumu, ko uzskata par 
nepieciešamu un samērīgu pasākumu.

Pamatojums

Katrā dalībvalstī darba tirgus tiek regulēts atšķirīgi. Dažās dalībvalstīs tradicionāli tiek 
ievēroti tiesību akti, savukārt citās pastāv daudz noteikumu, ko rada darba tirgū pastāvošie 
koplīgumi.

Grozījums Nr. 198

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis pieņem vadlīnijas un īsteno 
piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu un 
uzskatāmi parādītu, ka personas datu
apstrāde ir notikusi saskaņā ar šo regulu.

1. Ņemot vērā jaunākos sasniegumus, 
personas datu apstrādes veidu un 
organizācijas veidu, gan apstrādes 
līdzekļu noteikšanas, gan pašas apstrādes 
laikā piemērotus un uzskatāmi parādāmus 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
ievieš tā, lai apstrāde atbilstu šīs regulas 
prasībām un nodrošinātu integrētu datu 
subjekta tiesību aizsardzību.

Pamatojums

Regulai būtu jānodrošina pietiekama elastība, lai dažādas organizācijas varētu īstenot 
visefektīvākos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir pielāgoti katras attiecīgās 
organizācijas būtībai un struktūrai.

Grozījums Nr. 199

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc kompetentās datu aizsardzības 
iestādes pieprasījuma pārzinis vai 
apstrādātājs pierāda tehnisko un 
organizatorisko pasākumu esamību.

Grozījums Nr. 200

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Uzņēmumu grupa var piemērot 
kopīgus tehniskos un organizatoriskos 
pasākumus, lai izpildītu šajā regulā 
noteiktos pienākumus.

Grozījums Nr. 201
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Regulas priekšlikums
22. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Šis pants neattiecas uz fizisku 
personu, kas personas datus apstrādā bez 
komerciālas ieinteresētības.

Grozījums Nr. 202

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, jo īpaši 
ietver:

2. Šādi pasākumi bez ierobežojuma ietver:

Grozījums Nr. 203

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dokumentācijas glabāšanu saskaņā ar 
28. pantu;

a) neatkarīgu personas datu apstrādes 
pārvaldības uzraudzību, lai nodrošinātu 
tehnisko un organizatorisko pasākumu 
esamību un efektivitāti;

Grozījums Nr. 204

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) uzraudzības pārvaldības sistēmas 
ieviešanu, ietverot pienākumu noteikšanu, 
darbinieku apmācību un atbilstošus 
norādījumus; 

Grozījums Nr. 205
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Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) drošības prasību, kas minētas 
30. pantā, īstenošanu;

b) pareizu politikas vadlīniju, norādījumu 
vai citu pamatnostādņu nodrošināšanu ar 
mērķi vadīt datu apstrādi, kurai jāatbilst 
šai regulai, kā arī procedūru un 
īstenošanas pasākumu nodrošināšanu, lai 
padarītu šādas pamatnostādnes 
efektīvākas;

Grozījums Nr. 206

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) datu aizsardzības ietekmes novērtējuma 
veikšanu saskaņā ar 33. pantu;

c) pareizas plānošanas procedūras, lai 
nodrošinātu atbilstību un novērstu 
iespējami riskanto personas datu apstrādi, 
pirms tā tiek sākta;

Grozījums Nr. 207

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) prasību par iepriekšēju atļauju vai 
iepriekšēju apspriešanos ar uzraudzības 
iestādi ievērošanu saskaņā ar 34. panta 
1. un 2. punktu;

d) atbilstošas datu apstrādes 
dokumentāciju, lai ievērotu šajā regulā 
noteiktās saistības;

Grozījums Nr. 208
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) skaidru un pieejamu datu pārvaldības 
politiku, kas ir samērīga attiecībā pret 
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pārziņa apstrādāto personas datu 
daudzumu un veidu un datu apstrādē 
iesaistītā kaitējuma risku datu 
aizsardzībai;

Pamatojums

Iekļautās papildu daļas ir paredzētas, lai nodrošinātu pamatu patiesam un īstenojamam 
atbildības mehānismam, kas varētu būt pietiekami elastīgs un atbilstu gan lieliem 
uzņēmumiem, gan mazākām organizācijām. Šāda koncepcija atbilst paraugpraksei, kas jau 
tiek īstenota citos atbilstības režīmos, piemēram, kukuļošanas novēršanas noteikumos.

Grozījums Nr. 209

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) pietiekamu informēšanu un datu 
apstrādē iesaistīto darbinieku apmācību, 
kā arī lēmumus par šajā regulā 
noteiktajām saistībām;

Grozījums Nr. 210

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) pasākumu, kas minēti 11. pantā, 
noteikšanu un dokumentēšanu;

Grozījums Nr. 211
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ed) pierādījumus par augstākā līmeņa 
vadības apņemšanos ieviest datu 
pārvaldības sistēmu visā uzņēmumā, lai 
nodrošinātu atbilstību šai regulai.
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Pamatojums

Iekļautās papildu daļas ir paredzētas, lai nodrošinātu pamatu patiesam un īstenojamam 
atbildības mehānismam, kas varētu būt pietiekami elastīgs un atbilstu gan lieliem 
uzņēmumiem, gan mazākām organizācijām. Šāda koncepcija atbilst paraugpraksei, kas jau 
tiek īstenota citos atbilstības režīmos, piemēram, kukuļošanas novēršanas noteikumos.

Grozījums Nr. 212

Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visos regulārajos ziņojumos par 
pārziņa veiktajām darbībām iekļauj 
1. punktā minēto vadlīniju un pasākumu 
aprakstu.

Grozījums Nr. 213
Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 214
Regulas priekšlikums
23. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Integrēta datu aizsardzība un datu Integrēta datu aizsardzība
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aizsardzība pēc noklusējuma

Grozījums Nr. 215
Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā jaunākās tehniskās iespējas 
un to ieviešanas izmaksas, pārzinis, 
nosakot apstrādes līdzekļus un pašas 
apstrādes laikā, īsteno piemērotus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai apstrāde būtu saskaņā ar šīs regulas 
prasībām, un nodrošina datu subjektu 
tiesību aizsardzību.

1. Ņemot vērā jaunākās tehniskās iespējas,
to ieviešanas izmaksas un starptautisku 
paraugpraksi, pārzinis gan apstrādes 
līdzekļu noteikšanas, gan pašas apstrādes 
laikā īsteno piemērotus pasākumus un 
procedūras, lai apstrāde būtu saskaņā ar šīs 
regulas prasībām, un nodrošina datu 
subjektu tiesību aizsardzību.

Neskarot pirmo daļu, pārzinis veic tikai 
tādus pasākumus, kas ir samērīgi ar datu 
apstrādes radīto risku, ko atspoguļo 
apstrādājamo personas datu būtība.

Grozījums Nr. 216

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Īstenojot šā panta 1. punktā minētos 
pasākumus un procedūras:

a) pienācīgi ņem vērā pašreizējos 
tehniskos standartus un noteikumus 
sabiedrības drošības un aizsardzības 
jomā;
b) ievēro tehnoloģijas, pakalpojumu 
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sniegšanas un uzņēmējdarbības modeļa 
neitralitātes principu;
c) par pamatu izmanto globālos nozares 
virzītos centienus un standartus;
d) pienācīgi ņem vērā starptautiskus 
sasniegumus.

Grozījums Nr. 217

Regulas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenojot šīs regulas noteikumus, 
nodrošina, ka netiek izvirzītas nekādas 
obligātas prasības attiecībā uz īpašiem 
produktu vai pakalpojumu, tostarp gala 
iekārtu vai citu elektronisko 
komunikāciju iekārtu, tehniskajiem 
parametriem, kas varētu kavēt iekārtu 
laišanu tirgū un šādu iekārtu brīvu apriti 
dalībvalstīs un starp tām.

Grozījums Nr. 218
Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt papildu kritērijus 
un prasības 1. un 2. punktā minētajiem 
piemērotiem pasākumiem un 
mehānismiem, jo īpaši attiecībā uz datu 
aizsardzību pēc noklusējuma – prasības, 
kas piemērojamas dažādās nozarēs, 
dažādiem produktiem un pakalpojumiem.

svītrots

Grozījums Nr. 219
Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var paredzēt tehniskos 
standartus prasībām, kas paredzētas 1. un 
2. punktā. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Grozījums Nr. 220

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja pārzinis personas datu apstrādes nolūkus 
nosaka kopīgi ar citiem, kopīgie pārziņi, 
savstarpēji vienojoties, nosaka savus 
attiecīgos pienākumus, lai izpildītu šajā 
regulā uzliktās saistības, jo īpaši attiecībā 
uz procedūrām un mehānismiem datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Vienošanās 
dokumentā pienācīgi nosaka kopīgo 
pārziņu attiecīgos spēkā esošos 
uzdevumus un attiecības ar datu 
subjektiem.

Pamatojums

Kopīgiem pārziņiem katrā ziņā būtu jāpanāk savstarpēja vienošanās, lai vienošanās 
dokumentā pienācīgi norādītu kopīgo pārziņu attiecīgos uzdevumus un attiecības ar datu 
subjektiem. Slēdzot līgumiskas vienošanās, kopīgajiem pārziņiem nav obligāti jābūt 
vienlīdzīgā sarunu pozīcijā. Turklāt ne visiem kopīgiem pārziņiem ir tiešas attiecības ar datu 
subjektu, un tie nepārzina vienāda veida un apjoma personas datus.

Grozījums Nr. 221
Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārziņa pārstāvja norīkošana neskar 
prasības, ko varētu celt pret pašu pārzini.

svītrots
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Pamatojums

Pārstāvis rīkojas pārziņa vārdā un ir pārzinis Eiropas Savienībā. Non bis in idem.

Grozījums Nr. 222
Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja apstrādes darbību veic pārziņa vārdā, 
pārzinis izvēlas apstrādātāju, kas 
pietiekami garantē, ka tiks īstenoti 
piemēroti tehniskie un organizatoriskie 
pasākumi un procedūras tādā veidā, ka 
apstrāde atbildīs šīs regulas prasībām, un 
nodrošina datu subjektu tiesību 
aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz apstrādi 
reglamentējošiem tehnikas drošības 
pasākumiem un organizatoriskajiem 
pasākumiem, un nodrošina šo pasākumu 
ievērošanu.

1. Ja apstrādes darbību veic pārziņa vārdā 
un tā ietver datu apstrādi, kas 
apstrādātājam ļautu pamatoti identificēt 
datu subjektu, pārzinis izvēlas 
apstrādātāju, kas pietiekami garantē, ka tiks 
īstenoti piemēroti tehniskie un 
organizatoriskie pasākumi un procedūras 
tādā veidā, ka apstrāde atbildīs šīs regulas 
prasībām, un nodrošina datu subjektu 
tiesību aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz 
apstrādi reglamentējošiem tehnikas 
drošības pasākumiem un 
organizatoriskajiem pasākumiem, un 
nodrošina šo pasākumu ievērošanu. 

Grozījums Nr. 223
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apstrādi, ko veic apstrādātājs, 
reglamentē ar līgumu vai citu tiesību aktu, 
kas saista apstrādātāju un pārzini, un tajā 
jo īpaši paredz, ka apstrādātājs:

2. Apstrādi, ko veic apstrādātājs, 
reglamentē ar līgumu vai citu tiesību aktu, 
kas saista apstrādātāju un pārzini. Pārzinis 
un apstrādātājs brīvi nosaka attiecīgos 
uzdevumus un atbildību attiecībā uz šajā 
regulā minētajām prasībām, kā arī 
nodrošina turpmāk minēto:

Grozījums Nr. 224
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) rīkojas tikai saskaņā ar pārziņa 
norādījumiem, jo īpaši, ja izmantoto 
personas datu nosūtīšana ir aizliegta;

a) apstrādātājs rīkojas tikai saskaņā ar 
pārziņa norādījumiem, jo īpaši, ja 
izmantoto personas datu nosūtīšana ir 
aizliegta;

Grozījums Nr. 225

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ņem vērā integrētas datu aizsardzības 
principu;

Grozījums Nr. 226

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) piesaista citu apstrādātāju tikai ar 
pārziņa iepriekšēju atļauju;

svītrots

Grozījums Nr. 227
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) cik tas ir iespējams ņemot vērā apstrādes 
būtību un vienojoties ar pārzini, izveido 
nepieciešamās tehniskās un 
organizatoriskās prasības, kas nodrošina, 
ka pārzinis var izpildīt savu pienākumu
atbildēt uz pieprasījumiem par datu 
subjekta tiesību izmantošanu, kas minēts 
III nodaļā;

e) cik tas ir iespējams, ņemot vērā 
apstrādes būtību un apstrādātāja spēju 
palīdzēt, īstenojot pienācīgus centienus, 
vienojas par piemērotām un atbilstīgām 
tehniskām un organizatoriskām prasībām, 
kas palīdz pārzinim atbildēt uz 
pieprasījumiem par III nodaļā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanu;



AD\927816LV.doc 101/175 PE496.562v02-00

LV

Grozījums Nr. 228
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) palīdz pārzinim nodrošināt 30. –
34. pantā minēto pienākumu izpildi;

f) ciktāl iespējams, ņemot vērā apstrādes 
būtību, apstrādātājam pieejamo 
informāciju un tā spējas palīdzēt, īstenojot 
saprātīgus centienus, vienojas par to, 
kādā veidā tiks nodrošināta 30.–34. pantā
minēto pienākumu izpilde;

Grozījums Nr. 229
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) pēc apstrādes visus tās rezultātus nodod 
pārzinim un neapstrādā personas datus 
citādi;

g) pēc apstrādes visus tās rezultātus nodod 
pārzinim vai iznīcina komerciāli pieņemtā 
veidā;

Grozījums Nr. 230

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja apstrādātājs apstrādā personas datus 
citādi, nekā norādījis pārzinis, 
apstrādātāju uzskata par pārzini attiecībā 
uz šo apstrādi un viņam ir piemērojami 
24. pantā paredzētie noteikumi par 
kopīgiem pārziņiem.

svītrots

Grozījums Nr. 231

Regulas priekšlikums
26. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar pārskatatbildības principu tas būtu jāatstāj pārziņa un apstrādātāja ziņā.

Grozījums Nr. 232
Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrs pārzinis un apstrādātājs un, ja 
tāds ir, arī pārziņa pārstāvis uzglabā visu 
apstrādes darbību dokumentāciju, par 
kurām tie ir atbildīgi.

1. Katrs pārzinis un, ja tāds ir, arī pārziņa 
pārstāvis uzglabā attiecīgu dokumentāciju 
par veiktajiem pasākumiem, lai 
nodrošinātu, ka viņu atbildībā notiekošā 
personas datu apstrāde ir saskaņā ar šo 
regulu.

Grozījums Nr. 233
Regulas priekšlikums
28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dokumentācijā ietver informāciju, kas 
ir nepieciešama uzraudzības iestādei, lai 
apstiprinātu, ka pārzinis vai apstrādātājs 
ir ievērojis šo regulu, tostarp aprakstu 
jebkādam no piemērojamiem iekšējiem 
pasākumiem un mehānismiem, kas 
paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību 
22. pantam.
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Pamatojums

Preskriptīvu dokumentācijas prasību par katru datu apstrādes darbību nevar izpildīt ne 
starptautiski uzņēmumi, ne mazāki uzņēmumi, un tā neļautu nodrošināt klientu privātuma 
labāku aizsardzību. Ar šo ierosināto grozījumu izdodas izvairīties no formālām un 
apgrūtinošām atbilstības programmām datu aizsardzībā, kuru rezultātā tiek radīta 
dokumentācija, bet ne labāka reālā darbības prakse.

Grozījums Nr. 234

Regulas priekšlikums
28. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pienākums, kas minēts 1. un 
1.a punktā, neattiecas uz MVU, kas 
apstrādā datus vienīgi papildus preču 
tirdzniecībai vai pakalpojumu sniegšanai. 
Palīgdarbība tiek definēta kā 
uzņēmējdarbība vai kā nekomerciāla 
darbība, kas nav saistīta ar uzņēmuma 
pamatdarbību. Attiecībā uz datu 
aizsardzību datu apstrādes darbības, kas 
veido mazāk nekā 50 % no uzņēmuma 
apgrozījuma, tiek uzskatītas par 
palīgdarbībām.

Grozījums Nr. 235
Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dokumentācijā ietver vismaz šādu 
informāciju:

svītrots

a) pārziņa vai kopīgo pārziņu un, ja tāds 
ir, arī pārstāvja nosaukumu un 
kontaktinformāciju;
b) datu aizsardzības inspektora 
nosaukumu un kontaktinformāciju, ja 
tāds ir;
c) apstrādes nolūkus, ietverot pārziņa 
likumīgās intereses, ja apstrāde pamatojas 
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uz 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu;
d) datu subjektu kategoriju aprakstu un 
ar tiem saistīto personas datu kategoriju 
aprakstu;
e) personas datu saņēmējus vai saņēmēju 
kategorijas, ietverot pārziņus, kuriem 
personas dati ir izpausti, pamatojoties uz 
to likumīgajām interesēm;
f) attiecīgā gadījumā, informāciju par 
datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju, ietverot šīs 
trešās valsts vai starptautiskās 
organizācijas identifikāciju, un 44. panta 
1. punkta h) apakšpunktā minētās 
nosūtīšanas gadījumā – atbilstošo 
aizsardzības pasākumu dokumentāciju;
g) vispārīgu norādi par dažādu kategoriju 
datu dzēšanas termiņiem;
h) aprakstu par mehānismiem, kas minēti 
22. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 236

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 237
Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 238

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var paredzēt standarta formas 
1. punktā minētajai dokumentācijai. Šos
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

6. Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģiju var paredzēt 
standarta formas 1. punktā minētajai 
dokumentācijai. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 239

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis un apstrādātājs un, ja tāds ir, arī 
pārziņa pārstāvis sadarbojas ar uzraudzības 
iestādi tās uzdevumu izpildei un pēc tās 
pieprasījuma, jo īpaši sniedzot 53. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minēto 
informāciju un sniedzot piekļuvi, kā 
noteikts minētā punkta b) apakšpunktā.

1. Pārzinis un apstrādātājs, un, ja tāds ir, arī 
pārziņa pārstāvis sadarbojas ar uzraudzības 
iestādi tās uzdevumu izpildei un pēc tās 
pieprasījuma, jo īpaši sniedzot 53. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minēto 
informāciju un sniedzot piekļuvi, kā 
noteikts minētā punkta b) apakšpunktā. 
Pārzinis un apstrādātājs, un, ja tāds ir, arī 
pārziņa pārstāvis nodrošina uzraudzības 
iestādei piekļuvi dokumentācijai, 
pamatojoties uz pieprasījumu, kurā 
norādīti iemesli tam, kāpēc piekļuve
dokumentācijai tiek lūgta.

Grozījums Nr. 240

Regulas priekšlikums
29. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja uzraudzītājs un apstrādātājs 
uzņēmējdarbību veic vairākās dalībvalstīs, 
lai pilnīgi vai daļēji apstrādātu datus, tiem 
ir iespēja noteikt savas galvenās iestādes 
atrašanās vietu. 

Grozījums Nr. 241
Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā jaunākās tehniskās iespējas 
un to ieviešanas izmaksas, pārzinis un 
apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai 
nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas 
atbilst ar apstrādi saistītajam riskam un 
aizsargājamo personas datu īpatnībām.

1. Ņemot vērā jaunākās tehniskās iespējas 
un to ieviešanas izmaksas, pārzinis un 
apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, tostarp 
pseidonimizāciju, lai nodrošinātu tādu 
drošības līmeni, kas atbilst ar apstrādi 
saistītajam riskam un aizsargājamo 
personas datu īpatnībām.

Neskarot šā punkta pirmo daļu, pārzinis 
un apstrādātājs veic tikai tādus 
pasākumus, kas ir samērīgi ar datu 
apstrādes radīto risku, ko atspoguļo 
apstrādājamo personas datu veids.

Grozījums Nr. 242
Regulas priekšlikums
30. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. un 2. punktā minētās 
juridiskās saistības, kuras prasītu 
personas datu apstrādi tādā apmērā, kas 
ir stingri nepieciešams tīkla un 
informācijas drošības nodrošināšanai, ir 
datu pārziņa vai apstrādātāja likumīgās 
intereses vai viņu pārstāvētās likumīgās 
intereses, kā noteikts 6. panta 1. punkta 
f) apakšpunktā.
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Grozījums Nr. 243
Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus attiecībā uz tehniskajiem un 
organizatoriskajiem pasākumiem, kas 
minēti 1. un 2. punktā, nosakot arī, ko 
nozīmē jaunākās tehniskās iespējas 
konkrētās nozarēs un konkrētās datu 
apstrādes situācijās, jo īpaši ņemot vērā 
attīstību, kas vērojama saistībā ar 
tehnoloģijām un risinājumiem integrētai 
privātuma aizsardzībai un datu 
aizsardzībai pēc noklusējuma, izņemot 
gadījumus, kad piemērojams 4. punkts.

svītrots

Grozījums Nr. 244

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija nepieciešamības gadījumā var 
pieņemt īstenošanas aktus, kuros precizē 
noteikumus, kas minēti 1. un 2. punktā, 
dažādās situācijās jo īpaši, lai:

svītrots

a) novērstu neatļautu piekļuvi personas 
datiem;
b) novērstu personas datu neatļautu 
izpaušanu, nolasīšanu, pavairošanu, 
sagrozīšanu, dzēšanu vai izņemšanu;
c) nodrošinātu apstrādes darbību 
likumības pārbaudi.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.
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Grozījums Nr. 245
Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
gadījumā saistībā ar personas datu īpašām
kategorijām, personas datiem, uz kuriem 
attiecas profesionālais noslēpums, 
personas datiem saistībā ar noziedzīgiem 
nodarījumiem vai aizdomām par 
noziedzīgiem nodarījumiem vai personas 
datiem par bankas vai kredītkartes 
kontiem, proti, datiem, kuru iegūšana 
nopietni apdraud datu subjekta tiesības 
un likumīgās intereses, pārzinis bez 
nepamatotas kavēšanās informē 
uzraudzības iestādi par personas datu 
aizsardzības pārkāpumu.

Grozījums Nr. 246

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 26. panta 2. punkta 
f) apakšpunktu apstrādātājs nekavējoties
tiklīdz ir konstatēts personas datu 
aizsardzības pārkāpums brīdina un 
informē pārzini.

2. Saskaņā ar 26. panta 2. punkta 
f) apakšpunktu apstrādātājs bez 
nepamatotas kavēšanās brīdina un informē 
pārzini, tiklīdz ir konstatēts personas datu 
aizsardzības pārkāpums, kas var radīt 
juridiskas sekas, kaitējot datu subjekta 
privātumam.

Grozījums Nr. 247

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apraksta pārziņa ierosinātos vai veiktos 
pasākumus, lai risinātu personas datu 

e) apraksta pārziņa ierosinātos vai veiktos 
pasākumus, lai risinātu personas datu 
aizsardzības pārkāpumu un/vai mazinātu 
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aizsardzības pārkāpumu. tā sekas.

Grozījums Nr. 248

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 249
Regulas priekšlikums
31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 250

Regulas priekšlikums
31. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formu 
šādam paziņojumam uzraudzības iestādei,
procedūras, kas piemērojamas 

6. Komisija var noteikt standarta formu 
šādam paziņojumam uzraudzības iestādei 
un procedūras, kas piemērojamas 
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pienākumam paziņot, un formu un 
kārtību dokumentācijai, kas minēta 
4. punktā, ietverot arī termiņus, kuros 
dzēš tajā ietverto informāciju. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

ziņojumu iesniegšanai.

Grozījums Nr. 251
Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja personas datu aizsardzības pārkāpums 
var nelabvēlīgi ietekmēt datu subjekta 
personas datu, privātuma, tiesību vai 
likumīgo interešu aizsardzību, pārzinis pēc 
tam, kad ir paziņojis par pārkāpumu 
saskaņā ar 31. pantu, bez nepamatotas 
kavēšanās informē datu subjektu par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu. 
Pārkāpumu uzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privātumu, ja tā rezultātā 
iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums.

Grozījums Nr. 252

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā datu subjektam, kas minēts 
1. punktā, apraksta personas datu 
aizsardzības pārkāpuma būtību un ietver 
vismaz 31. panta 3. punkta b) un 
c) apakšpunktā minēto informāciju un 
ieteikumus.

2. Paziņojums datu subjektam, kas minēts 
1. punktā, ir visaptverošs, skaidrs un 
jebkurai personai saprotams, un tajā
apraksta personas datu aizsardzības 
pārkāpuma būtību un ietver vismaz 
31. panta 3. punkta b), c) un 
d) apakšpunktā minēto informāciju un 
ieteikumus.



AD\927816LV.doc 111/175 PE496.562v02-00

LV

Grozījums Nr. 253
Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu subjekts nav jāinformē par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu, ja 
pārzinis uzraudzības iestādei ir uzskatāmi 
pierādījis, ka tas ir īstenojis atbilstošus 
tehniskus aizsardzības pasākumus un šie 
pasākumi tikuši piemēroti datiem, ko skāris 
personas datu aizsardzības pārkāpums. Ar 
šādiem tehniskiem aizsardzības 
pasākumiem datus padara nesaprotamus 
personām, kurām nav pilnvaru piekļūt 
datiem.

3. Datu subjekts nav jāinformē par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu, ja 
tas nav radījis būtisku kaitējumu un ja 
pārzinis ir īstenojis atbilstošus tehniskus 
aizsardzības pasākumus un šie pasākumi 
tikuši piemēroti datiem, ko skāris personas 
datu aizsardzības pārkāpums. Ar šādiem 
tehniskiem aizsardzības pasākumiem datus 
padara nesaprotamus, neizmantojamus vai 
anonimizētus personām, kurām nav 
pilnvaru piekļūt datiem.

Grozījums Nr. 254
Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 255

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Citu organizāciju informēšana par 

personas datu aizsardzības pārkāpumu
Pārzinis, kurš saskaņā ar 32. pantu 
paziņo datu subjektam par personas datu 
aizsardzības pārkāpumu, var informēt citu 
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organizāciju, valsts iestādi vai tās 
struktūru par personas datu aizsardzības 
pārkāpumu, ja attiecīgā organizācija, 
valsts iestāde vai tās struktūra var mazināt 
kaitējuma risku, kas varētu rasties 
pārkāpuma rezultātā, vai mazināt 
kaitējumu. Šādu paziņojumu var sniegt, 
neinformējot datu subjektu, ja 
informācija tiek atklāta vienīgi nolūkā 
mazināt tā kaitējuma risku datu 
subjektam, kas varētu rasties pārkāpuma 
rezultātā, vai arī nolūkā mazināt 
kaitējumu.

Pamatojums

Daudzos gadījumos citas organizācijas vai valsts iestādes var palīdzēt mazināt kaitējumu, kas 
datu subjektam var rasties saistībā ar personas datu aizsardzības pārkāpumu, ja vien tās 
informē par pārkāpumu un ar to saistītajiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 256

Regulas priekšlikums
4. nodaļa – 3. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DATU AIZSARDZĪBAS IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMS UN IEPRIEKŠĒJA 
ATĻAUJA

DATU AIZSARDZĪBAS IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMS UN IEPRIEKŠĒJS 
PAZIŅOJUMS

Pamatojums

Procedūras, kurām vajadzīga iepriekšēja atļauja, pārzinim ir dārgas un laikietilpīgas, un to 
pievienoto vērtību, salīdzinot ar iepriekšējas paziņošanas sistēmu, var apšaubīt datu 
aizsardzības ziņā. Pietiek ar iepriekšējiem paziņojumiem, kas sniegtu uzraudzības iestādei 
iespēju reaģēt un rīkoties, un tas arī nodrošina lietotājdraudzīgu datu aizsardzības 
procedūru.

Grozījums Nr. 257
Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja apstrādes darbības īpaši apdraud datu 1. Ja apstrādes darbības īpaši apdraud datu 
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subjekta tiesības un brīvības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ, pārzinis vai 
apstrādātājs, kas rīkojas pārziņa vārdā, 
veic plānoto apstrādes darbību personas 
datu aizsardzības ietekmes novērtējumu.

subjekta tiesības un brīvības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ, pārzinis veic 
plānoto apstrādes darbību personas datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu. Lai 
novērtētu tādu apstrādes darbību kopumu, 
kuru riski ir līdzīgi, pietiek ar vienu 
novērtējumu. MVU ir jāveic ietekmes 
novērtējums trīs gadus pēc to reģistrācijas 
tikai tad, ja datu apstrādi uzskata par to 
uzņēmējdarbības pamatdarbību.

Grozījums Nr. 258
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpašo apdraudējumu, kas minēts 
1. punktā, jo īpaši izraisa šādas apstrādes 
darbības:

2. Īpašo apdraudējumu, kas minēts 
1. punktā, izraisa šādas apstrādes darbības:

Pamatojums

Juridiskās noteiktības labad ir nepieciešams plaši un skaidri atrunāt visus īpašos 
apdraudējumus.

Grozījums Nr. 259
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sistemātiska un plaša ar fizisko personu 
saistītu personisku aspektu novērtēšana vai 
analizēšana, lai iepriekšparedzētu, 
piemēram, fiziskas personas ekonomisko 
situāciju, atrašanās vietu, veselību, 
personīgās vēlmes, uzticamību vai 
uzvedību, kuras pamatā ir automatizēta 
apstrāde un ar ko pamato pasākumus, kas 
personai rada tiesiskas sekas vai to būtiski 
skar;

a) sistemātiska un plaša ar fizisko personu 
saistītu personisku aspektu novērtēšana vai 
analizēšana, lai iepriekš paredzētu, 
piemēram, fiziskas personas ekonomisko 
situāciju, atrašanās vietu, veselību, 
personīgās vēlmes, uzticamību vai 
uzvedību, kuras pamatā ir automatizēta 
apstrāde un ar ko pamato pasākumus, kas 
rada tiesiskas sekas, kaitējot personai, 
tostarp jebkādas citas tādas apstrādes 
darbības, kā norādīts šīs regulas 20. panta 
1. punktā;
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Grozījums Nr. 260

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas apstrāde par seksuālo dzīvi, 
veselību, rasi un etnisko izcelsmi vai par 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, 
epidemioloģiskai izpētei vai aptaujām par 
infekciju slimībām, ja datus apstrādā, lai 
īstenotu pasākumus vai pieņemtu lēmumus 
attiecībā uz konkrētām personām plašā 
mērogā;

b) informācijas apstrāde par dzimumdzīvi, 
veselību, politiskajiem uzskatiem, 
reliģisko pārliecību, kriminālsodāmību,
rasi un etnisko izcelsmi vai par veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu, 
epidemioloģiskai izpētei vai aptaujām par 
infekciju slimībām, ja datus apstrādā, lai 
īstenotu pasākumus vai pieņemtu lēmumus 
attiecībā uz konkrētām personām plašā 
mērogā;

Grozījums Nr. 261
Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Novērtējumā ietver vismaz plānoto 
apstrādes darbību vispārīgu aprakstu, datu 
subjekta tiesību un brīvību apdraudējuma 
novērtējumu, pasākumus, kas paredzēti 
riska mazināšanai, aizsardzības pasākumus, 
drošības pasākumus un mehānismus, kas
nodrošina personas datu aizsardzību un 
uzskatāmi parāda, ka ir ievērota šī regula, 
ņemot vērā datu subjektu un citu attiecīgo 
personu tiesības un likumīgās intereses.

Novērtējumā ietver vismaz plānoto 
apstrādes darbību vispārīgu aprakstu, datu 
subjekta tiesību un brīvību apdraudējuma, 
tostarp ar darbību saistītā vai tās 
pastiprinātā diskriminācijas riska, 
novērtējumu, pasākumus, kas paredzēti 
riska mazināšanai, aizsardzības pasākumus, 
drošības pasākumus un mehānismus, kuri 
nodrošina personas datu aizsardzību un 
uzskatāmi parāda, ka ir ievērota šī regula, 
ņemot vērā datu subjektu un citu attiecīgo 
personu tiesības un likumīgās intereses, kā 
arī ņemot vērā modernās tehnoloģijas un 
metodes, kas var uzlabot iedzīvotāju 
privātuma aizsardzību. Ja ir izstrādātas 
Eiropas pamatnostādnes, tās ņem vērā, 
veicot ietekmes novērtējumu.

Grozījums Nr. 262
Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārzinis pieprasa datu subjektu vai 
viņu pārstāvju viedokli par plānoto 
apstrādi, neskarot komerciālu vai 
sabiedrisku interešu aizsardzību vai 
apstrādes darbību drošību.

svītrots

Pamatojums

Aktīvi centieni noskaidrot datu subjektu viedokļus ir nesamērīgs slogs datu pārziņiem.

Grozījums Nr. 263

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. un 4. punktu nepiemēro, ja 
pārzinis ir valsts iestāde vai struktūra un ja 
apstrāde saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu pamatota ar juridisku 
pienākumu, kas paredz noteikumus un 
procedūras apstrādes darbībām un ko 
regulē Savienības tiesības, izņemot, ja 
dalībvalsts uzskata par nepieciešamu veikt 
šādu ietekmes novērtējumu pirms apstrādes 
darbībām.

5. Šā panta 1. līdz 4. punktu nepiemēro, ja 
pārzinis ir valsts iestāde vai struktūra vai ja 
datus apstrādā cita struktūra, kam uzticēts 
pienākums sniegt sabiedriskos 
pakalpojumus, un ja apstrāde saskaņā ar 
6. panta 1. punkta c) apakšpunktu pamatota 
ar juridisku pienākumu, kas paredz 
noteikumus un procedūras apstrādes 
darbībām un ko regulē Savienības tiesības, 
izņemot, ja dalībvalsts uzskata par 
nepieciešamu veikt šādu ietekmes 
novērtējumu pirms apstrādes darbībām.

Pamatojums

Tas, vai datu aizsardzības ietekmes novērtējuma noteikumi ir piemērojami vai ne, būtu 
jānosaka atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida, nevis no tās struktūras veida, kura sniedz 
pakalpojumu. Piemēram, privātām organizācijām nereti tiek uzticēti sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas uzdevumi. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomā vajadzētu piemērot vienu 
vienotu pieeju neatkarīgi no tā, vai struktūra, kas sniedz šo pakalpojumu, ir valsts iestāde vai 
struktūra vai nolīgta privāta organizācija.

Grozījums Nr. 264

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus attiecībā uz apstrādes 
darbībām, kas var radīt īpašu 
apdraudējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, 
un prasības attiecībā uz novērtējumu, kas 
minēts 3. punktā, ietverot mērogojamības, 
pārbaudāmības un revīzijas nosacījumus. 
Šajā sakarā Komisija apsver īpašus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots

Grozījums Nr. 265

Regulas priekšlikums
33. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var noteikt standartus un 
procedūras, saskaņā ar kuriem jāveic 
novērtējums, tā pārbaude un revīzija, kā 
minēts 3. punktā. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Grozījums Nr. 266

Regulas priekšlikums
33. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumus uzskata par privileģētiem 
paziņojumiem.

Pamatojums

To paredzēt ir svarīgi, lai mazinātu uzņēmumu bailes, ka novatoriskus, jaunus procesus, uz 
kuriem attiecas komercnoslēpums, varētu izziņot publiski.
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Grozījums Nr. 267
Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšēja atļauja un iepriekšēja 
apspriešanās

Iepriekšēja apspriešanās

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu iekšēju saskaņotību ar 70. apsvērumā noteiktajiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 268
Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu un jo īpaši lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai attiecīgā gadījumā 
apstrādātājs pirms personas datu 
apstrādes saņem uzraudzības iestādes 
atļauju, ja pārzinis vai apstrādātājs 
izstrādā līguma noteikumus saskaņā ar 
42. panta 2. punkta d) apakšpunktu vai 
nenodrošina atbilstošus aizsardzības 
pasākumus juridiski saistošā dokumentā, 
kas minēts 42. panta 5. punktā, personas 
datu nosūtīšanai uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju.

svītrots

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 269
Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu un jo īpaši lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai apstrādātājs, kas rīkojas 
pārziņa vārdā, pirms personas datu 
apstrādes apspriežas ar uzraudzības iestādi, 
ja:

2. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu, un jo īpaši lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai apstrādātājs, kas rīkojas 
pārziņa vārdā, pirms īpašu kategoriju
personas datu apstrādes var apspriesties ar 
uzraudzības iestādi, ja:

Grozījums Nr. 270

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzraudzības iestāde uzskata par 
nepieciešamu veikt iepriekšēju 
apspriešanos par apstrādes darbībām, kas 
var īpaši apdraudēt datu subjektu tiesības 
un brīvības savas būtības, apmēra un/vai 
nolūku dēļ un ir precizētas saskaņā ar 
4. punktu.

b) uzraudzības iestāde uzskata par 
nepieciešamu veikt iepriekšēju 
apspriešanos par apstrādes darbībām, kas 
var īpaši apdraudēt datu subjektu tiesības 
un brīvības savas būtības, apmēra un/vai 
nolūku dēļ.

Pamatojums

Skatīt 4. punkta svītrojuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 271
Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja uzraudzības iestāde uzskata, ka 
plānotā apstrāde neatbilst šai regulai, jo 
īpaši, ja apdraudējums nav pietiekami 
identificēts vai mazināts, tā aizliedz 
plānoto apstrādi un izsaka atbilstīgus 
ierosinājumus, lai novērstu šo neatbilstību.

3. Ja kompetentā uzraudzības iestāde 
atbilstoši tās pilnvarām nosaka, ka plānotā 
apstrāde neatbilst šai regulai, jo īpaši, ja 
apdraudējums nav pietiekami identificēts 
vai mazināts, tā aizliedz plānoto apstrādi 
un izsaka atbilstīgus ierosinājumus, lai 
novērstu šo neatbilstību. Šādu lēmumu var 
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pārsūdzēt kompetentajā tiesā, un to nevar 
izpildīt, kamēr tas tiek pārsūdzēts, ja vien 
apstrāde nerada tiešu nopietnu kaitējumu 
datu subjektiem.

Grozījums Nr. 272

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde izstrādā un publicē 
sarakstu ar apstrādes darbībām, kurām 
piemērojama iepriekšēja apspriešanās 
saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu. 
Uzraudzības iestāde paziņo šādus 
sarakstus Eiropas Datu uzraudzības 
kolēģijai.

svītrots

Pamatojums

Administratīvajā ziņā pārāk sarežģīts noteikums, lai to īstenotu efektīvi, jo īpaši ņemot vērā 
nepieciešamību pēc regulējuma, kas neattiecas uz konkrētu nozari un atbilst nākotnes 
vajadzībām.

Grozījums Nr. 273

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja 4. punktā minētais saraksts aptver
apstrādes darbības, kas saistītas ar preču 
vai pakalpojumu sniegšanu datu 
subjektiem vairākās dalībvalstīs, vai ar 
viņu uzvedības novērošanu, vai var būtiski 
skart personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde saraksta pieņemšanai
piemēro konsekvences mehānismu, kas 
minēts 57. pantā.

5. Ja apstrādes darbības ir saistītas ar preču 
vai pakalpojumu sniegšanu datu 
subjektiem vairākās dalībvalstīs vai ar viņu 
uzvedības novērošanu vai var būtiski skart 
personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde piemēro konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu konsekvences mehānisms tiek vērsts uz jomu, kur tas ir visatbilstošākais, 
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saskaņā ar 58. panta 2. punkta grozījumiem.

Grozījums Nr. 274

Regulas priekšlikums
34. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārzinis vai apstrādātājs iesniedz 
uzraudzības iestādei 33. pantā minēto datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu un pēc 
pieprasījuma jebkuru citu informāciju, kas 
ļauj uzraudzības iestādei izvērtēt apstrādes 
atbilstību un jo īpaši datu subjekta personas 
datu aizsardzības apdraudējumu un 
attiecīgos aizsardzības pasākumus.

6. Pārzinis iesniedz uzraudzības iestādei 
33. pantā minēto datu aizsardzības 
ietekmes novērtējumu un pēc pieprasījuma 
jebkuru citu informāciju, kas ļauj 
uzraudzības iestādei izvērtēt apstrādes 
atbilstību un jo īpaši datu subjekta personas 
datu aizsardzības apdraudējumu un 
attiecīgos aizsardzības pasākumus.

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un nodrošinātu uzraudzības iestādēm labākas ieviešanas 
iespējas, kā arī saskaņā ar 62. apsvērumu, kurā prasīts „skaidri sadalīt pienākumus saskaņā 
ar šo regulu”, iepriekšējas atļaujas pieprasīšana no uzraudzības iestādes un apspriešanās ar 
to jāveic tikai pārzinim. Tādējādi tiek izveidots daudz skaidrāks regulējums gan uzņēmumiem, 
gan uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 275
Regulas priekšlikums
34. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz 2. punkta 
a) apakšpunktā minēto augsta līmeņa 
īpašu apdraudējumu.

svītrots

Grozījums Nr. 276

Regulas priekšlikums
34. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija var noteikt standarta formas un 
procedūras attiecībā uz 1. un 2. punktā 
minēto iepriekšējo atļauju un 
apspriešanos, un standarta formas un 
procedūras uzraudzības iestādes 
informēšanai saskaņā ar 6. punktu Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

9. Komisija var noteikt standarta formas un 
procedūras attiecībā uz 2. punktā minēto 
iepriekšējo apspriešanos, un standarta 
formas un procedūras uzraudzības iestādes 
informēšanai saskaņā ar 6. punktu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

Grozījums Nr. 277

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis un apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru katrā gadījumā, 
kad

1. Pārzinis un apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības organizāciju vai datu 
aizsardzības inspektoru katrā gadījumā, 
kad

Grozījums Nr. 278

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) datu pārziņa vai apstrādātāja 
pamatdarbība, sastāv no apstrādes 
darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai 
nolūku dēļ nepieciešama regulāra un 
sistemātiska datu subjektu novērošana.

c) datu pārziņa vai apstrādātāja 
pamatdarbība sastāv no apstrādes 
darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai 
nolūku dēļ nepieciešama regulāra un 
sistemātiska datu subjektu novērošana. 
Pamatdarbību definē kā darbību, kurā 
50 % no gada apgrozījuma saistībā ar 
datu tirdzniecību vai ieņēmumiem ir 
iegūti no šiem datiem. Attiecībā uz datu 
aizsardzību datu apstrādes darbības, kas 
veido mazāk nekā 50 % no uzņēmuma 
apgrozījuma, tiek uzskatītas par 
palīgdarbībām.
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Pamatojums

Datu aizsardzības inspektoru iecelšanu vajadzētu uzskatīt par nepieciešamu tikai tad, ja 
uzņēmuma pamatdarbība attiecas uz personas datu apstrādi.

Grozījums Nr. 279

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pārzinis vai apstrādātājs ir valsts 
iestāde vai struktūra, datu aizsardzības 
inspektoru var iecelt vairākām tās 
vienībām, ņemot vērā valsts iestādes vai 
struktūras organizatorisko uzbūvi.

3. Ja pārzinis vai apstrādātājs ir valsts 
iestāde vai struktūra, datu aizsardzības 
organizāciju vai datu aizsardzības 
inspektoru var iecelt vairākām tās 
vienībām, ņemot vērā valsts iestādes vai 
struktūras organizatorisko uzbūvi.

Grozījums Nr. 280

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārzinis vai apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru, pamatojoties uz tā 
profesionālo kvalifikāciju, jo īpaši 
pamatojoties uz eksperta līmeņa zināšanām 
datu aizsardzības tiesību un prakses jomā 
un spēju pildīt uzdevumus, kas minēti 
37. pantā. Nepieciešamo eksperta zināšanu 
līmeni nosaka jo īpaši ņemot vērā datu 
apstrādi, kas tiek veikta, un aizsardzību, 
kas nepieciešama pārziņa vai apstrādātāja 
apstrādātajiem personas datiem.

5. Pārzinis vai apstrādātājs var iecelt datu 
aizsardzības inspektoru, pamatojoties uz tā 
profesionālo kvalifikāciju, jo īpaši 
pamatojoties uz eksperta līmeņa zināšanām 
datu aizsardzības tiesību un prakses jomā 
un spēju pildīt uzdevumus, kas minēti 
37. pantā. Nepieciešamo eksperta zināšanu 
līmeni nosaka, jo īpaši ņemot vērā datu 
apstrādi, kas tiek veikta, un aizsardzību, 
kas nepieciešama pārziņa vai apstrādātāja 
apstrādātajiem personas datiem.

Grozījums Nr. 281

Regulas priekšlikums
35. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārzinis vai apstrādātājs nodrošina, ka 
visi pārējie datu aizsardzības inspektora
pienākumi ir savienojami ar tā 
uzdevumiem un pienākumiem datu 
aizsardzības inspektora statusā un nerada 
interešu konfliktu.

6. Pārzinis vai apstrādātājs nodrošina, ka 
visi pārējie datu aizsardzības 
organizācijas vai datu aizsardzības 
inspektora profesionālie pienākumi ir 
savienojami ar tā uzdevumiem un 
pienākumiem datu aizsardzības inspektora 
statusā un nerada interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 282

Regulas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pārzinis vai apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru uz vismaz divu 
gadu termiņu. Datu aizsardzības inspektoru 
var atkārtoti iecelt uz turpmākiem 
termiņiem. Datu aizsardzības inspektoru 
pirms pilnvaru termiņa beigām var atcelt 
tikai tad, ja datu aizsardzības inspektors 
vairs neatbilst savu uzdevumu izpildes 
nosacījumiem.

7. Pārzinis vai apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru uz vismaz divu 
gadu termiņu. Datu aizsardzības inspektoru 
var atkārtoti iecelt uz turpmākiem 
termiņiem.

Pamatojums

Līdzīgi kā visu citu darbinieku gadījumā arī šeit vajadzētu būt iespējai pārtraukt darba 
attiecības ar datu aizsardzības inspektoru, ja viņš nepilda vadības noteiktos pienākumus. 
Vadības ziņā ir lemt, vai tā ir vai nav apmierināta ar darbā pieņemto personu.

Grozījums Nr. 283

Regulas priekšlikums
35. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie 
datu aizsardzības inspektora visos 
jautājumos, kas saistīti ar datu subjekta 
datu apstrādi, un pieprasīt ar šo regulu 
piešķirto tiesību izmantošanu.

10. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie 
datu aizsardzības organizācijas vai datu 
aizsardzības inspektora visos jautājumos, 
kas saistīti ar datu subjekta datu apstrādi, 
un pieprasīt ar šo regulu piešķirto tiesību 
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izmantošanu.

Grozījums Nr. 284

Regulas priekšlikums
35. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 285
Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis vai apstrādātājs nodrošina, ka
datu aizsardzības inspektors tiek pienācīgi 
un laicīgi iesaistīts visos jautājumos 
saistībā ar personas datu aizsardzību.

1. Pārziņa vai apstrādātāja izpildstruktūra 
atbalsta datu aizsardzības organizāciju vai 
datu aizsardzības inspektoru pienākumu 
izpildē un nodrošina darbiniekus, telpas, 
aprīkojumu un jebkādus citus resursus, 
kas nepieciešami, lai pildītu 37. pantā 
minētos uzdevumus un pienākumus.

Grozījums Nr. 286
Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis un apstrādātājs nodrošina, ka 
datu aizsardzības inspektors pilda savus 
pienākumus un uzdevumus neatkarīgi un 
nesaņem nekādus norādījumus attiecībā 
uz savu funkciju veikšanu. Datu 

2. Datu aizsardzības organizācija vai datu 
aizsardzības inspektors pilda savus 
pienākumus un uzdevumus neatkarīgi un 
tieši ziņo pārziņa vai apstrādātāja vadībai.
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aizsardzības inspektors tieši ziņo pārziņa 
vai apstrādātāja vadībai.

Grozījums Nr. 287

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzinis vai apstrādātājs atbalsta datu 
aizsardzības inspektoru viņa uzdevumu 
veikšanā un nodrošina darbiniekus, telpas, 
aprīkojumu un citus resursus, kas 
nepieciešami, lai inspektors varētu veikt 
savus pienākumus un uzdevumus saskaņā 
ar 37. pantu.

3. Pārzinis vai apstrādātājs atbalsta datu 
aizsardzības organizāciju vai datu 
aizsardzības inspektoru uzdevumu 
veikšanā un nodrošina darbiniekus, telpas, 
aprīkojumu un citus resursus, kas 
nepieciešami, lai inspektors varētu veikt 
savus pienākumus un uzdevumus saskaņā 
ar 37. pantu.

Grozījums Nr. 288

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis un apstrādātājs uztic datu 
aizsardzības inspektoram vismaz šādus 
uzdevumus:

1. Pārzinis vai apstrādātājs uztic datu 
aizsardzības organizācijai vai datu 
aizsardzības inspektoram vismaz šādus 
uzdevumus:

Grozījums Nr. 289

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informēt un konsultēt pārzini vai 
apstrādātāju par viņu pienākumiem saskaņā 
ar šo regulu un dokumentēt šīs darbības un 
saņemtās atbildes;

a) palielināt informētību, informēt un 
konsultēt pārzini vai apstrādātāju par viņu 
pienākumiem saskaņā ar šo regulu un 
dokumentēt šīs darbības un saņemtās 
atbildes;
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Grozījums Nr. 290

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzraudzīt šīs regulas īstenošanu un 
piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz 
prasībām saistībā ar integrētu datu 
aizsardzību, datu aizsardzību pēc 
noklusējuma un datu drošību, un saistībā 
ar datu subjektu informēšanu un datu 
subjektu pieprasījumiem, izmantojot viņu 
tiesības saskaņā ar šo regulu;

c) uzraudzīt atbilstību šai regulai;

Grozījums Nr. 291
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) uzraudzīt dokumentāciju, paziņojumus
un informēšanu par personas datu 
aizsardzības pārkāpumiem saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;

e) izstrādāt procedūras uzraudzībai, 
dokumentēšanai, ziņošanai un
informēšanai par personas datu 
aizsardzības pārkāpumiem saskaņā ar 
31. un 32. pantu;

Grozījums Nr. 292
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzraudzīt, kā pārzinis vai apstrādātājs 
veic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu un kā tiek ievēroti noteikumi 
par iepriekšēju atļauju vai iepriekšēju 
apspriešanos saskaņā ar 33. un 34. pantu;

f) izstrādāt procedūras, lai uzraudzītu, kā 
pārzinis vai apstrādātājs veic datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu un kā 
tiek ievēroti noteikumi par iepriekšēju 
atļauju vai iepriekšēju apspriešanos 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;

Grozījums Nr. 293
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) nodrošināt atbildības pasākumu 
izveidi, kā noteikts 22. panta 2. punkta c) 
līdz ed) apakšpunktā;

Pamatojums

Datu aizsardzības inspektora centrālās lomas precizēšana atbildības ķēdē attiecībā pret 
augstākā līmeņa vadību.

Grozījums Nr. 294
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uzraudzīt atbildes uz uzraudzības 
iestādes pieprasījumiem un datu 
aizsardzības inspektora kompetences 
ietvaros sadarboties ar uzraudzības iestādi 
pēc tās pieprasījuma vai pēc datu 
aizsardzības inspektora paša iniciatīvas;

g) palīdzēt atbildēt uz uzraudzības iestādes 
pieprasījumiem un datu aizsardzības 
inspektora kompetences ietvaros 
sadarboties ar uzraudzības iestādi pēc tās 
pieprasījuma vai pēc datu aizsardzības 
inspektora paša iniciatīvas;

Grozījums Nr. 295
Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un 
datu aizsardzības zīmogus un marķējumus, 
kas ļautu datu subjektam ātri novērtēt 
pārziņu un apstrādātāju nodrošināto datu 
aizsardzības līmeni. Datu aizsardzības 
sertifikācijas mehānismi veicina šīs regulas 
pareizu piemērošanu, ņemot vērā dažādu 
nozaru un dažādu datu apstrādes darbību 
īpašās iezīmes.

1. Dalībvalstis un Komisija sadarbojas ar 
pārziņiem, apstrādātājiem un pārējām 
ieinteresētajām personām, mudinot, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izveidot datu 
aizsardzības sertifikācijas mehānismus un 
datu aizsardzības zīmogus un marķējumus, 
kas ļautu datu subjektiem un dalībvalstu 
iestādēm ātri novērtēt pārziņu un 
apstrādātāju nodrošināto datu aizsardzības 
līmeni. Datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismi veicina šīs regulas pareizu 
piemērošanu, ņemot vērā dažādu nozaru un 
dažādu datu apstrādes darbību īpašās 
iezīmes.
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Pamatojums

Šis grozījums veicina un ļauj izveidot sistēmu, kurā regulatori akreditē neatkarīgus vērtētājus 
gan visu uzņēmumu vērtēšanai, gan atsevišķu produktu vai tehnoloģiju vērtēšanai.

Grozījums Nr. 296

Regulas priekšlikums
39. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismi ir brīvprātīgi, cenas ziņā 
pieņemami un pieejami procesā, kas ir 
pārredzams un nav pārmērīgi 
apgrūtinošs. Šie mehānismi ir arī neitrāli 
tehnoloģiju ziņā, tos iespējams piemērot 
pasaules mērogā, un tie veicina šīs 
regulas pareizu piemērošanu, ņemot vērā 
dažādu nozaru raksturīgās iezīmes un 
dažādās apstrādes darbības.

Pamatojums

Sertifikācijas mehānismi jāizstrādā tā, lai tie būtu efektīvi, nebūdami pārāk birokrātiski vai 
apgrūtinoši.

Grozījums Nr. 297

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā, 
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs.

2. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības sertifikācijas 
mehānismiem, kas minēti 1. punktā, 
ietverot to piešķiršanas un atsaukšanas 
nosacījumus un prasības to atzīšanai 
Savienībā un trešās valstīs, ja šādi 
pasākumi tehnoloģiju ziņā ir neitrāli.



AD\927816LV.doc 129/175 PE496.562v02-00

LV

Grozījums Nr. 298

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt tehniskos 
standartus sertifikācijas mehānismiem un 
datu aizsardzības zīmogiem un 
marķējumiem un var noteikt mehānismus 
sertifikācijas mehānismu un datu 
aizsardzības zīmogu un marķējumu 
veicināšanai un atzīšanai. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

svītrots

Grozījums Nr. 299

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 300

Regulas priekšlikums
41. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijai, pamatojoties vai nu uz 
uzraudzību, kas veikta atbilstoši 
4.a punktam, vai uz jebkādu citu avotu, ir 
pamats uzskatīt, ka attiecīgā valsts vai 
starptautiskā organizācija, par kuru ir 
pieņemts lēmums atbilstoši 3. punktam, 
vairs nenodrošina atbilstošu aizsardzības 
līmeni 2. punkta nozīmē, tā pārskata šo 
lēmumu.

Grozījums Nr. 301
Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu vai tā konstatē, ka 
trešā valsts, teritorija vai datu apstrādes 
nozare trešā valstī vai starptautiska 
organizācija nenodrošina atbilstīgu datu 
aizsardzības līmeni saskaņā ar minētā 
panta 5. punktu, pārzinis vai apstrādātājs
starptautiski noteiktā kārtībā var nosūtīt 
personas datus uz trešo valsti vai 
starptautiskai organizācijai tikai tad, ja 
pārzinis vai apstrādātājs juridiski saistošā 
aktā ir nodrošinājis atbilstošus personas 
datu aizsardzības pasākumus un ja 
attiecīgā gadījumā atbilstoši ietekmes 
novērtējumam pārzinis vai apstrādātājs ir 
nodrošinājis, ka datu saņēmējs trešā valstī 
uztur augstus datu aizsardzības 
standartus.

Šie aizsardzības pasākumi nodrošina 
vismaz personas datu apstrādes principu 
ievērošanu, kā paredzēts 5. pantā, un 
nodrošina datu subjektu tiesības, kā 
paredzēts III nodaļā.

Grozījums Nr. 302
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Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tipveida datu aizsardzības noteikumiem,
ko pieņēmusi Komisija. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā; 
vai

b) tipveida datu aizsardzības klauzulām, 
kas regulē nosūtīšanu starp pārzini vai 
apstrādātāju un saņēmēju, kurš var būt 
apakšapstrādātājs, par datiem ārpus EEZ, 
kas var ietvert standarta noteikumus 
tālākai datu nosūtīšanai ārpus EEZ un ko 
pieņēmusi Komisija. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā; vai

Pamatojums

Svarīgs papildinājums, lai precizētu attiecības starp pārziņiem, apstrādātājiem un 
apakšapstrādātājiem starptautiskas datu nosūtīšanas kontekstā.

Grozījums Nr. 303

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tipveida datu aizsardzības noteikumiem,
ko pieņem uzraudzības iestāde saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kā minēts 
57. pantā, ja Komisija tos saskaņā ar 
62. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir 
pasludinājusi par vispārēji piemērojamiem; 
vai

c) tipveida datu aizsardzības klauzulām, 
kas regulē nosūtīšanu starp pārzini vai 
apstrādātāju un saņēmēju, kurš var būt 
apakšapstrādātājs, par datiem ārpus EEZ, 
kas var ietvert standarta noteikumus 
tālākai datu nosūtīšanai ārpus EEZ un ko 
pieņem uzraudzības iestāde saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, kā minēts 
57. pantā, ja Komisija tos saskaņā ar 
62. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir 
pasludinājusi par vispārēji piemērojamiem; 
vai

Pamatojums

Svarīgs papildinājums, lai precizētu attiecības starp pārziņiem, apstrādātājiem un 
apakšapstrādātājiem starptautiskas datu nosūtīšanas kontekstā.

Grozījums Nr. 304
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Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līguma, kas noslēgts starp pārzini vai 
apstrādātāju un datu saņēmēju, 
noteikumiem, ko apstiprinājusi uzraudzības 
iestāde saskaņā ar 4. punktu.

d) līguma, kas noslēgts starp pārzini vai 
apstrādātāju un datu saņēmēju, 
noteikumiem, ko apstiprinājusi uzraudzības 
iestāde saskaņā ar 4. punktu; vai

Grozījums Nr. 305

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) starp pārzini vai apstrādātāju un datu 
saņēmēju noslēgtā līguma noteikumiem, 
kuri papildina datu aizsardzības tipveida 
noteikumus, kā minēts šā punkta b) un 
c) apakšpunktā, un kurus kompetentā 
uzraudzības iestāde ir apstiprinājusi 
saskaņā ar 4. punktu;

Pamatojums

Šis grozījums stimulētu organizācijas pārsniegt reglamentējošās pamatprasības ievērot tādus 
režīmus kā „datu zīmogs” un „uzticības marķējums”.

Grozījums Nr. 306

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) 83. panta 4. punktā minētajiem 
pasākumiem, ko veic vēstures, statistikas 
vai zinātniskos nolūkos;

Grozījums Nr. 307

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosūtīšanai, pamatojoties uz tipveida 
datu aizsardzības noteikumiem vai 
saistošiem uzņēmuma noteikumiem, kā 
minēts 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, 
nav nepieciešama nekāda cita atļauja.

3. Nosūtīšanai, ko veic, pamatojoties uz 
2. punkta a), b), c) vai e) apakšpunktu, nav 
nepieciešama nekāda cita atļauja.

Pamatojums

Tādu kodētu datu nosūtīšana izpētes nolūkā, kurus nevar identificēt un neidentificēs trešās 
valstīs esošie saņēmēji, būtu jāatļauj bez papildu administratīvā sloga.

Grozījums Nr. 308
Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nosūtīšana pamatojas uz līguma 
noteikumiem, kā minēts šā panta 
2. punkta d) apakšpunktā, pārzinis vai 
apstrādātājs no uzraudzības iestādes saņem 
iepriekšēju līguma noteikumu 
apstiprinājumu saskaņā ar 34. panta 
1. punktu. Ja nosūtīšana ir saistīta ar 
apstrādes darbībām, kas attiecas uz datu 
subjektiem citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, 
vai būtiski skar personas datu brīvu apriti 
Savienībā, uzraudzības iestāde piemēro 
konsekvences mehānismu, kas minēts 
57. pantā.

4. Pārzinis vai apstrādātājs no kompetentās 
uzraudzības iestādes saņem iepriekšēju 
līguma noteikumu apstiprinājumu saskaņā 
ar 34. panta 1. punkta a) apakšpunktu, lai 
veiktu nosūtīšanu saskaņā ar šo pantu. Ja 
nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes darbībām, 
kas būtiski skar personas datu brīvu apriti 
Savienībā, kompetentā uzraudzības iestāde 
piemēro konsekvences mehānismu, kas 
minēts 57. pantā.

Grozījums Nr. 309

Regulas priekšlikums
42. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pārzinis vai apstrādātājs var izvēlēties 
pamatot nosūtīšanu ar tipveida datu 
aizsardzības noteikumiem, kā minēts 
2. punkta b) un c) apakšpunktā, un 
piedāvāt papildus šiem tipveida 
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noteikumiem papildu juridiskās saistības, 
ko attiecina uz nosūtītajiem datiem. Šādos 
gadījumos minētās papildu saistības tiek 
iepriekš apspriestas ar kompetento 
uzraudzības iestādi, un tās papildina 
tipveida noteikumus un nav pretrunā tiem 
ne tieši, ne netieši. Dalībvalstis, 
uzraudzības iestādes un Komisija mudina 
izmantot papildu un juridiskās saistības, 
piedāvājot tiem pārziņiem un 
apstrādātājiem, kuri pieņem šos 
pastiprinātos aizsardzības pasākumus, 
datu aizsardzības zīmogu, marķējumu vai 
mehānismu, kas pieņemts atbilstoši 
39. pantam.

Pamatojums

Pārziņiem un apstrādātājiem bieži vien ir tieša un praktiska pieredze, kas uzskatāmi parāda, 
ka papildu aizsardzības pasākumi var būt atbilstoši attiecībā uz tiem personas datiem, ko viņi 
nosūta. Regulai būtu jāmudina šie pārziņi un apstrādātāji piedāvāt papildu aizsardzības 
pasākumus, ja tie ir atbilstoši. Šīs papildu saistības nedrīkstētu būt pretrunā ar tipveida 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 310

Regulas priekšlikums
42. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Lai mudinātu izmantot līguma papildu 
noteikumus, kā norādīts šā panta 
2. punkta e) apakšpunktā, kompetentās
iestādes var piedāvāt tiem pārziņiem un 
apstrādātājiem, kuri pieņem šos 
aizsardzības pasākumus, datu 
aizsardzības zīmogu, marķējumu vai 
mehānismu, kas pieņemts atbilstoši 
39. pantam.

Pamatojums

Grozījums, lai mudinātu izmantot papildu datu aizsardzības zīmogus vai uzticības 
marķējumus.
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Grozījums Nr. 311
Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde saskaņā ar 
58. pantā minēto konsekvences 
mehānismu apstiprina saistošos 
uzņēmuma noteikumus ar nosacījumu, ka 
tie:

1. Kompetentā uzraudzības iestāde, 
izmantojot vienotu apstiprinājuma tiesību 
aktu, atļauj saistošos uzņēmuma 
noteikumus uzņēmumu grupai. Šie 
noteikumi ļaus veikt daudzkārtēju 
starptautisko nosūtīšanu starp 
uzņēmumiem Eiropā un ārpus tās ar 
nosacījumu, ka tie:

Grozījums Nr. 312

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi, un attiecas arī 
uz darbiniekiem;

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi un viņu ārējie 
apakšuzņēmēji, un attiecas arī uz 
darbiniekiem;

Pamatojums

Mākoņdatošanas pakalpojumu jomā šādu pakalpojumu sniedzēji bieži vien izmanto ārējos 
apakšuzņēmējus, lai veiktu īpašu uzdevumu nodrošināt pakalpojumus un uzturēšanu visu 
diennakti. Tāpēc uzraudzības iestādei tas būtu jāatzīst saistošajos uzņēmuma noteikumos.

Grozījums Nr. 313

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) skaidri piešķir īstenojamas tiesības datu 
subjektiem;

b) skaidri piešķir īstenojamas tiesības datu 
subjektiem un ir pārredzami datu 
subjektiem;
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Grozījums Nr. 314

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju;

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju un to 
ārējos apakšuzņēmējus;

Grozījums Nr. 315

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē, jo īpaši 
attiecībā uz kritērijiem to apstiprināšanai, 
kritērijiem 2. punkta b), d), e) un 
f) apakšpunktu piemērošanai apstrādātāju 
uzņēmuma saistošajiem noteikumiem un 
citām nepieciešamām prasībām attiecīgo 
datu subjektu personas datu aizsardzības 
nodrošināšanai.

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē, jo īpaši 
attiecībā uz kritērijiem to apstiprināšanai, 
ieskaitot pārredzamības nodrošināšanu 
datu subjektiem, kritērijiem 2. punkta b), 
d), e) un f) apakšpunktu piemērošanai 
apstrādātāju uzņēmuma saistošajiem 
noteikumiem un citām nepieciešamām 
prasībām attiecīgo datu subjektu personas 
datu aizsardzības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 316
Regulas priekšlikums
44. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpes Citi likumīgi pamati starptautiskai 
nosūtīšanai

Grozījums Nr. 317

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu 
vai nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības 
pasākumi saskaņā ar 42. pantu, personas 
datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju tikai ar nosacījumu, ka:

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu
vai ja Komisija konstatē, ka trešā valsts, 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare 
vai starptautiska organizācija 
nenodrošina pietiekamu aizsardzības 
līmeni saskaņā ar 41. panta 5. punktu, vai 
ja nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības 
pasākumi saskaņā ar 42. pantu, personas 
datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt 
uz trešo valsti vai starptautiskai 
organizācijai tikai ar nosacījumu, ka:

Grozījums Nr. 318
Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nosūtīšana ir nepieciešama, pamatojoties 
uz pārziņa vai apstrādātāja likumīgajām 
interesēm, ja to nevar kvalificēt kā biežu 
vai masveida un ja pārzinis vai apstrādātājs 
ir novērtējis visus apstākļus saistībā ar datu 
nosūtīšanas darbību vai vairākkārtējām 
datu nosūtīšanas darbībām un pamatojoties 
uz šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.

h) nosūtīšana ir nepieciešama, pamatojoties 
uz pārziņa vai apstrādātāja likumīgajām 
interesēm un ja pārzinis vai apstrādātājs ir 
novērtējis visus apstākļus saistībā ar datu 
nosūtīšanas darbību vai vairākkārtējām 
datu nosūtīšanas darbībām, un, 
pamatojoties uz šo novērtējumu, ja 
nepieciešams, ir nodrošinājis atbilstošus 
personas datu aizsardzības pasākumus.

Pamatojums

Mūsdienu pasaulē, kas ir pārpilna ar datiem, nav pamata izcelt masveida vai biežas 
nosūtīšanas, jo tas neatspoguļo datu plūsmas realitāti un tādējādi netiktu panākta atbilstība 
brīvas datu plūsmas nodrošināšanas mērķim.

Grozījums Nr. 319
Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
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1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
Savienības tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, 
kas ir piemērojamas pārzinim.

1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
starptautiskās konvencijās, Savienības 
tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, kas ir 
piemērojamas pārzinim. Šo atkāpi piemēro 
tikai epizodiskai nosūtīšanai. Ikvienā 
gadījumā jāveic visu nosūtīšanas apstākļu 
rūpīga novērtēšana.

Grozījums Nr. 320

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārzinis un apstrādātājs dokumentē 
novērtējumu un nodrošinātos atbilstošos 
aizsardzības pasākumus, kas minēti šā 
panta 1. punkta h) apakšpunktā, saskaņā 
ar 28. pantu par dokumentāciju un 
informē uzraudzības iestādi par 
nosūtīšanu.

svītrots

Grozījums Nr. 321
Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt terminu "svarīgas 
sabiedrības intereses" 1. punkta 
d) apakšpunkta nozīmē, kā arī kritērijus 
un prasības attiecībā uz atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem, kas minēti 
1. punkta h) apakšpunktā.

svītrots

Grozījums Nr. 322
Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības attiecībā uz viņu 
personas datu apstrādi un atvieglotu 
personas datu brīvu apriti Savienībā, katra 
dalībvalsts paredz, ka viena vai vairākas
valsts iestādes atbild par šīs regulas 
piemērošanas uzraudzību un par tās 
konsekventu piemērošanas veicināšanu
visā Savienībā. Šajā nolūkā uzraudzības 
iestādes sadarbojas viena ar otru un ar 
Komisiju.

1. Lai aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības attiecībā uz viņu 
personas datu apstrādi un atvieglotu 
personas datu brīvu apriti Savienībā, katra 
dalībvalsts paredz, ka ir viena galvenā
valsts uzraudzības iestāde, kas atbild par 
šīs regulas piemērošanas uzraudzību un par 
tās konsekventu piemērošanas veicināšanu 
visā Savienībā. Šajā nolūkā uzraudzības 
iestādes sadarbojas cita ar citu un ar 
Komisiju.

Pamatojums

Galvenā uzraudzības iestāde būtu skaidri jānorāda, lai saskaņotu īstas „vienas pieturas 
aģentūras” īstenošanu.

Grozījums Nr. 323
Regulas priekšlikums
46. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uzraudzības iestādei ir pilnvaras sodīt 
par administratīviem pārkāpumiem, jo 
īpaši par tiem, kas minēti 79. panta 4., 
5. un 6. punktā. Uzraudzības iestādes var 
noteikt sankcijas vienīgi tiem pārziņiem 
vai apstrādātājiem, kuru galvenā 
institūcija ir tajā pašā dalībvalstī vai 
saskaņā ar 56. un 57. pantu, ja galvenās 
institūcijas uzraudzības iestāde nerīkojas.

Pamatojums

Tiek precizēta un uzsvērta uzraudzības iestāžu loma saistībā ar sankcijām.

Grozījums Nr. 324
Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts



PE496.562v02-00 140/175 AD\927816LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde, pildot tai uzticētos 
pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, 
rīkojas pilnīgi neatkarīgi.

1. Uzraudzības iestāde, pildot tai uzticētos 
pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, 
rīkojas pilnīgi neatkarīgi, vienlaikus 
ievērojot VII nodaļas noteikumus par 
sadarbību un konsekvenci.

Pamatojums

Pienācīga uzmanība jāvelta uzraudzības iestāžu savstarpējām saistībām konsekvences 
mehānismā.

Grozījums Nr. 325

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ vai nu 
attiecīgās dalībvalsts parlaments vai 
valdība.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ attiecīgās 
dalībvalsts parlaments.

Grozījums Nr. 326

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas 
atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
uzraudzības iestāde pārziņa vai 
apstrādātāja galvenās institūcijas 
atrašanās vietā ir kompetenta uzraudzīt 
pārziņa vai apstrādātāja veiktās apstrādes 
darbības visās dalībvalstīs, neskarot šīs 
regulas VII nodaļas noteikumus.

2. Ja šo regulu piemēro, pamatojoties uz 
3. panta 1. punktu, kompetentā 
uzraudzības iestāde ir tās dalībvalsts vai 
teritorijas uzraudzības iestāde, kurā 
reģistrēta tā pārziņa vai apstrādātāja 
galvenā institūcija, uz kuru attiecas šī 
regula. Strīdus izšķir saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsekvences mehānismu, 
neskarot pārējos šīs regulas VII nodaļas 
noteikumus.
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Grozījums Nr. 327

Regulas priekšlikums
51. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja šo regulu piemēro, pamatojoties uz 
3. panta 2. punktu, kompetentā 
uzraudzības iestāde ir tās dalībvalsts vai 
teritorijas uzraudzības iestāde, kurā 
pārzinis ir iecēlis pārstāvi Savienībā 
atbilstoši 25. pantam.

Grozījums Nr. 328

Regulas priekšlikums
51. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja šo regulu piemēro vairākiem 
pārziņiem un/vai apstrādātājiem no 
vienas uzņēmumu grupas, pamatojoties uz 
3. panta 1. un 2. punktu, kompetenta ir 
tikai viena uzraudzības iestāde, un to 
nosaka saskaņā ar 51. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 329

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde pēc pieprasījuma 
konsultē datu subjektu par tiesību 
izmantošanu saskaņā ar šo regulu un šajā 
sakarā attiecīgā gadījumā sadarbojas ar 
uzraudzības iestādēm citas dalībvalstīs.

3. Kompetentā uzraudzības iestāde pēc 
pieprasījuma konsultē datu subjektu par 
tiesību izmantošanu saskaņā ar šo regulu 
un šajā saistībā attiecīgā gadījumā 
sadarbojas ar uzraudzības iestādēm citas 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 330
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Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde ir pilnvarota: 1. Kompetentā uzraudzības iestāde ir 
pilnvarota:

Grozījums Nr. 331
Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošināt, ka tiek ievēroti 34. panta 
noteikumi par iepriekšēju atļauju un 
iepriekšēju apspriešanos;

d) nodrošināt, ka tiek ievēroti 34. panta 
noteikumi par iepriekšēju apspriešanos;

Grozījums Nr. 332
Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) informēt pārzini un/vai apstrādātāju 
par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas 
pieejami, lai vērstos pret tās lēmumiem.

Pamatojums

Noteikumi par uzraudzības iestādes pilnvarām pret pārzini un/vai apstrādātāju jāpapildina ar 
skaidriem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami pārziņiem un/vai apstrādātājiem.

Grozījums Nr. 333

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras veikt 
izmeklēšanu un panākt no pārziņa vai 
apstrādātāja:

2. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras veikt izmeklēšanu un panākt no 
pārziņa vai apstrādātāja:
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Grozījums Nr. 334

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
pievērst tiesu iestāžu uzmanību šīs regulas 
pārkāpumiem un iesaistīties procesuālās 
darbībās, jo īpaši saskaņā ar 74. panta 
4. punktu un 75. panta 2. punktu.

3. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras pievērst tiesu iestāžu uzmanību 
šīs regulas pārkāpumiem un iesaistīties 
procesuālās darbībās, jo īpaši saskaņā ar 
74. panta 4. punktu un 75. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 335

Regulas priekšlikums
53. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras sodīt 
par administratīviem pārkāpumiem, jo īpaši 
par tiem, kas minēti 79. panta 4., 5. un 
6. punktā.

4. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras sodīt par administratīviem 
pārkāpumiem, jo īpaši par tiem, kas minēti 
79. panta 4., 5. un 6. punktā.

Grozījums Nr. 336
Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas atļaujas un
apspriešanās pieprasījumus, pārbaudes un 
laicīgu informāciju par lietas uzsākšanu un 
turpmāko gaitu, ja apstrādes darbības 
varētu skart datu subjektus vairākās 
dalībvalstīs.

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas apspriešanās 
pieprasījumus, pārbaudes un savlaicīgu
informāciju par lietu ierosināšanu un 
turpmāko gaitu, ja datu subjekti vairākās 
dalībvalstīs varētu radīt tiesiskas sekas, 
kaitējot datu subjektiem.
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Grozījums Nr. 337

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nekavējoties un ne vēlāk kā mēneša 
laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas ir pretrunā ar šo 
regulu.

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nekavējoties un ne vēlāk kā mēneša 
laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas, kā pierādīts, ir 
pretrunā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 338
Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestādes nosaka īpašo 
sadarbības darbību praktiskos aspektus.

4. Uzraudzības iestādes savos reglamentos
nosaka īpašo sadarbības darbību praktiskos 
aspektus. Reglamentu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr. 339
Regulas priekšlikums
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms uzraudzības iestāde pieņem 
pasākumu, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde paziņo pasākuma 
projektu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai un Komisijai.

1. Pirms kompetentā uzraudzības iestāde 
pieņem pasākumu, kas minēts 2. punktā, tā
paziņo pasākuma projektu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai un Komisijai.

Grozījums Nr. 340

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecas uz apstrādes darbību, kas saistīta 
ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu 
subjektiem dalībvalstīs, vai ar viņu 
uzvedības novērošanu; vai

a) attiecas uz personas datu apstrādes 
darbību, kas saistīta ar preču vai 
pakalpojumu piedāvāšanu datu subjektiem 
vairākās dalībvalstīs, ja ārpus EEZ 
reģistrēts pārzinis vai apstrādātājs neieceļ 
pārstāvi EEZ teritorijā; vai tas

Pamatojums

Šāds grozījums nodrošinātu stimulu ārpus ES reģistrētiem uzņēmumiem iecelt pārstāvi ES 
teritorijā. Nebūtu pieļaujama nekāda diskriminācija pret trešo valstu uzņēmumiem, kas 
atrodas ES.

Grozījums Nr. 341

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) var ievērojami ietekmēt personas datu 
brīvu apriti Savienībā; vai

svītrots

Grozījums Nr. 342

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) domāts, lai pieņemtu apstrādes darbību 
sarakstu, uz kurām attiecas iepriekšēja 
apspriešanās saskaņā ar 34. panta 
5. punktu; vai

svītrots

Pamatojums

Skatīt 34. panta grozījumus par iepriekšēju apspriešanos ― prasība sagatavot sarakstus un 
iesniegt tos izskatīšanai konsekvences mehānismā ir pārāk birokrātiska un kavē inovāciju.

Grozījums Nr. 343
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Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) domāts, lai noteiktu tipveida datu 
aizsardzības noteikumus, kas minēti 
42. panta 2.punkta c) apakšpunktā; vai

svītrots

Grozījums Nr. 344

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) domāts, lai apstiprinātu līguma 
noteikumus, kas minēti 42. panta 
2.punkta d) apakšpunktā; vai

svītrots

Grozījums Nr. 345

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) domāts, lai apstiprinātu saistošos 
uzņēmuma noteikumus 43. panta 
izpratnē.

svītrots

Pamatojums

DAI jābūt kompetentām sagatavot saistošus uzņēmuma noteikumus, tieši pamatojoties uz 
regulu, bez nepieciešamības iesniegt tos izskatīšanai konsekvences mehānismā.

Grozījums Nr. 346

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ļauj veikt apstrādi izpētes nolūkā 
saskaņā ar 81. panta 3. punktu un/vai 
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83. panta 3. punktu;

Grozījums Nr. 347

Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura uzraudzības iestāde vai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģija var pieprasīt 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros, jo īpaši, ja 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu, kas minēts 2. punktā vai neievēro 
savstarpējas palīdzības pienākumu saskaņā 
ar 55. pantu vai kopīgu operāciju rīkošanas 
pienākumu saskaņā ar 56.pantu.

3. Jebkura uzraudzības iestāde vai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģija var pieprasīt 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros, jo īpaši, ja 
kompetentā iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu, kas minēts 2. punktā vai neievēro 
savstarpējas palīdzības pienākumu saskaņā 
ar 55. pantu vai kopīgu operāciju rīkošanas 
pienākumu saskaņā ar 56. pantu.

Grozījums Nr. 348

Regulas priekšlikums
58. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu pareizu un konsekventu 
šīs regulas piemērošanu, Komisija var 
pieprasīt jebkura jautājuma izskatīšanu 
konsekvences mehānisma ietvaros.

4. Lai nodrošinātu pareizu un konsekventu 
šīs regulas piemērošanu, Komisija, 
rīkojoties savā vārdā un pēc ieinteresētās 
personas lūguma, var pieprasīt jebkura 
jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros.

Pamatojums

Ja ir neatbilstības attiecībā uz regulas piemērošanu, kas apdraud saskaņotu īstenošanu un 
skar konkrētas ieinteresētās personas, attiecīgajām ieinteresētajām personām būtu jādod 
tiesības paust savas bažas konsekvences mehānismā.

Grozījums Nr. 349

Regulas priekšlikums
58. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs, izmantojot standarta 
formātu, nekavējoties elektroniski informē 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
locekļus un Komisiju par visu attiecīgo 
informāciju, kas paziņota kolēģijai. Ja 
nepieciešams, Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs nodrošina 
attiecīgās informācijas tulkojumu.

6. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs, izmantojot standarta 
formātu, bez pārmērīgas kavēšanās
elektroniski informē Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas locekļus un 
Komisiju par visu attiecīgo informāciju, 
kas paziņota kolēģijai. Ja nepieciešams, 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs nodrošina attiecīgās 
informācijas tulkojumu.

Grozījums Nr. 350

Regulas priekšlikums
58. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Uzraudzības iestāde, kas minēta 
1. punktā, un saskaņā ar 51. pantu 
kompetentā uzraudzības iestāde ņem vērā 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu un divu nedēļu laikā pēc tam, kad 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs ir informējis par atzinumu, 
izmantojot standartizētu formātu, 
elektroniski paziņo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājam un 
Komisijai par nolūku paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu un grozījumu 
gadījumā informē par grozīto pasākuma 
projektu.

8. Kompetentā uzraudzības iestāde, kas 
minēta 1. punktā, ņem vērā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas atzinumu un divu 
nedēļu laikā pēc tam, kad Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājs ir 
informējis par atzinumu, izmantojot 
standartizētu formātu, elektroniski paziņo 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājam un Komisijai par nolūku 
paturēt spēkā vai grozīt pasākuma projektu 
un grozījumu gadījumā informē par grozīto 
pasākuma projektu.

Grozījums Nr. 351
Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses, ja pastāv draudi, ka datu 
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datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos citu iemeslu dēļ, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem
pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai un Komisijai.

subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos, atkāpjoties no 58. pantā 
paredzētās procedūras, tā var nekavējoties 
pieņemt pagaidu pasākumus, norādot 
konkrētu to piemērošanas termiņu. Minētā
uzraudzības iestāde nekavējoties dara 
zināmus šos pasākumus un to pilnīgus 
pamatojumus kompetentajai uzraudzības 
iestādei, Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai, Komisijai un attiecīgajam 
pārzinim vai apstrādātājam.

Grozījums Nr. 352

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uzraudzības iestāde ir pieņēmusi 
pasākumu saskaņā ar 1. punktu un uzskata, 
ka ir steidzami jāpieņem galīgais 
pasākums, tā var lūgt steidzamu Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas atzinumu, 
pamatojot šāda atzinuma nepieciešamību, 
ietverot galīgā pasākuma steidzamības 
iemeslus.

2. Ja uzraudzības iestāde ir pieņēmusi 
pasākumu saskaņā ar 1. punktu, tā lūdz
steidzamu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas atzinumu, pamatojot lūguma
nepieciešamību, tostarp galīgo pasākumu
steidzamības iemeslus.

Grozījums Nr. 353

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lemjot par šīs regulas pareizu 
piemērošanu saskaņā ar tās mērķiem un 
prasībām saistībā ar jautājumiem, ko tai 
paziņojušas uzraudzības iestādes saskaņā 
ar 58. vai 61. pantu, saistībā ar 
jautājumu par ko ir pieņemts pamatots 
lēmums saskaņā ar 60. panta 1. punktu 
vai saistībā ar jautājumu par kuru 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 

svītrots
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projektu un šī uzraudzības iestāde ir 
norādījusi, ka negrasās ievērot Komisijas 
atzinumu, kas pieņemts saskaņā ar 
59. pantu;

Grozījums Nr. 354

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā sakarā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma jo īpaši:

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā sakarā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas vai citu ieinteresēto 
personu pieprasījuma jo īpaši:

Grozījums Nr. 355

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sniedz padomus Komisijai par visiem 
jautājumiem, kas attiecas uz personas datu 
aizsardzību Savienībā, tai skaitā par visiem 
šīs regulas grozījumiem, kas tiek ierosināti;

a) sniedz padomus Eiropas iestādēm par 
visiem jautājumiem, kas attiecas uz 
personas datu aizsardzību Savienībā, tai 
skaitā par visiem šīs regulas grozījumiem, 
kas tiek ierosināti;

Grozījums Nr. 356

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc pašas kolēģijas vai viena no tās 
locekļu iniciatīvas vai pēc Komisijas 
pieprasījuma pārbauda jautājumus, kas 
attiecas uz šīs regulas piemērošanu un 
izdod vadlīnijas, ieteikumus un 
norādījumus par paraugpraksi, kas adresēti 

b) pēc pašas kolēģijas iniciatīvas vai viena 
no tās locekļu, Komisijas vai citu 
ieinteresēto personu pieprasījuma 
pārbauda jautājumus, kas attiecas uz šīs 
regulas piemērošanu un izdod vadlīnijas, 
ieteikumus un norādījumus par 
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uzraudzības iestādēm, lai veicinātu šo 
noteikumu konsekventu piemērošanu;

paraugpraksi, kas adresēti uzraudzības 
iestādēm, lai veicinātu šo noteikumu 
konsekventu piemērošanu;

Grozījums Nr. 357

Regulas priekšlikums
66. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecīgā gadījumā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, veicot šajā pantā 
norādītos uzdevumus, apspriežas ar 
ieinteresētajām personām un dod tām 
iespēju sniegt piezīmes saprātīgā termiņā. 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija, 
neskarot 72. panta noteikumus, dara 
publiski pieejamus apspriežu procedūras 
rezultātus.

Pamatojums

Pirms kolēģija pieņem atzinumus un ziņojumus, tā apspriežas ar ieinteresētajām personām un 
dod tām iespēju sniegt piezīmes saprātīgā termiņā, kā tas iespējams citās reglamentētajās 
jomās.

Grozījums Nr. 358
Regulas priekšlikums
68. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
pieņem savu reglamentu un nosaka savu 
darbības kārtību. Jo īpaši tā nodrošina 
pienākumu veikšanas turpināmību, ja 
beidzas kāda locekļa pilnvaru termiņš vai 
tas atkāpjas no amata, apakšgrupu izveidi 
īpašiem jautājumiem vai nozarēm un 
procedūras saistībā ar konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā.

2. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
pieņem savu reglamentu un nosaka savu 
darbības kārtību. Jo īpaši tā nodrošina 
pienākumu veikšanas turpināmību, ja 
beidzas kāda locekļa pilnvaru termiņš vai 
tas atkāpjas no amata, apakšgrupu izveidi 
īpašiem jautājumiem vai nozarēm un 
procedūras saistībā ar konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā, un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ko 
piemēro attiecīgajiem pārziņiem vai 
apstrādātājiem.
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Pamatojums

Pārziņiem vai apstrādātājiem nav skaidri noteiktu tiesiskās aizsardzības līdzekļu.

Grozījums Nr. 359

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un 
viņus var ievēlēt amatā atkāroti.

2. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un 
viņus var ievēlēt amatā atkārtoti. Viņus var 
atsaukt ar Eiropas Parlamenta lēmumu, 
kas pieņemts ar divām trešdaļām balsu, 
pārstāvot deputātu vairākumu.

Grozījums Nr. 360

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
personas datu aizsardzību un kura ir 
atbilstoši izveidota saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē 
viena vai vairāku to datu subjektu vārdā, 
kas pārstāv tās dalībnieku loku, ja tā 
uzskata, ka datu subjektu tiesības, 
pamatojoties uz šo regulu, ir pārkāptas 
personas datu apstrādes rezultātā un tās 
rīcībā ir minimālais finansējums 
EUR 80 000 apmērā, kā arī līdzsvarots 
dalībnieku sastāvs ar atbilstošu struktūru.

Pamatojums

Ir nepieciešams minimālā finansējuma nodrošinājums un reprezentatīva dalībnieku 
pārstāvība, lai nepieļautu apvienību sūdzību instrumenta ļaunprātīgu izmantošanu un 
novērstu „sūdzību apvienību” veidošanu, kā arī nodrošinātu minimālo maksu par advokāta 
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un juridiskajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 361

Regulas priekšlikums
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Prasību pret pārzini vai apstrādātāju ceļ 
tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja institūcija. Alternatīvi šādu 
prasību var celt tās dalībvalsts tiesā, kur 
atrodas datu subjekta pastāvīgā dzīvesvieta, 
izņemot, ja pārzinis ir valsts iestāde, kas 
rīkojas, pildot savas valsts iestādes 
pilnvaras.

2. Prasību pret pārzini vai apstrādātāju ceļ 
tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja institūcija. Alternatīvi šādu 
prasību var celt tās dalībvalsts tiesā, kur 
atrodas datu subjekta pastāvīgā dzīvesvieta, 
izņemot, ja pārzinis ir valsts iestāde, kas 
rīkojas, pildot savas valsts iestādes 
pilnvaras. Otrajā teikumā minēto atkāpi 
nepiemēro trešā valstī reģistrētai valsts 
iestādei.

Grozījums Nr. 362

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai asociācijām 
ir tiesības īstenot 74. un 75. pantā minētās 
tiesības viena vai vairāku datu subjektu 
vārdā.

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai asociācijām 
ir tiesības īstenot 74. pantā minētās tiesības 
viena vai vairāku datu subjektu vārdā. 
Prasījumus, kas norādīti 77. pantā, 
struktūras, organizācijas vai asociācijas 
nedrīkst īstenot 73. panta 2. punkta 
nozīmē.

Grozījums Nr. 363
Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
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regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa 
kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Grozījums Nr. 364
Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri.

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis, visi pārziņi par nodarīto 
kaitējumu atbild solidāri, ciktāl kopīgo 
pārziņu attiecīgā atbildība nav noteikta 
24. pantā paredzētajā tiesiskajā kārtībā.
Uzņēmumu grupas gadījumā visa grupa 
atbild kā viena saimnieciska vienība.

Grozījums Nr. 365

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzini vai apstrādātāju var pilnībā vai 
daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja pārzinis 
vai apstrādātājs pierāda, ka nav atbildīgs 
par notikumu, kas radījis šo kaitējumu.

3. Pārzini var pilnībā vai daļēji atbrīvot no 
šīs atbildības, ja viņš pierāda, ka nav 
atbildīgs par notikumu, kas radījis šo 
kaitējumu.

Grozījums Nr. 366

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu.

1. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras piemērot administratīvo sodu 
saskaņā ar šo pantu.
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Grozījums Nr. 367
Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, attiecīgo datu 
sensitivitātes pakāpi, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, 
pārkāpuma radītā kaitējuma vai 
kaitējuma riska pakāpi, fiziskās vai 
juridiskās personas atbildības līmeni un šīs 
personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenotas saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu. Lai gan šādu sankciju 
noteikšanā ir paredzēta zināma 
piesardzība, ņemot vērā iepriekš 
izklāstītos apstākļus un citus situācijai 
raksturīgus faktus, novirzes 
administratīvo sankciju piemērošanā var 
pārskatīt atbilstoši konsekvences 
mehānismam. Attiecīgos gadījumos datu 
aizsardzības iestāde arī ir pilnvarota 
pieprasīt iecelt datu aizsardzības 
inspektoru, ja struktūra, organizācija vai 
asociācija ir izvēlējusies to nedarīt.

Grozījums Nr. 368

Regulas priekšlikums
79. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbildību pastiprinoši apstākļi, kurus 
ņemot vērā, 4.–6. punktā minēto 
administratīvo sodu var noteikt 
maksimālā apmērā, jo īpaši ir:
i) atkārtoti pārkāpumi, kas pieļauti 
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pārgalvīgi ignorējot piemērojamos tiesību 
aktus,
ii) atteikums sadarboties vai izpildes 
procesa kavēšana,
iii) tīši, nopietni pārkāpumi, kas var radīt 
būtisku kaitējumu,
iv) datu aizsardzības ietekmes 
novērtējuma neveikšana,
v) datu aizsardzības inspektora 
neiecelšana.

Grozījums Nr. 369

Regulas priekšlikums
79. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Atbildību mīkstinoši apstākļi, kurus 
ņemot vērā, 4.–6. punktā minēto 
administratīvo sodu var noteikt minimālā 
apmērā, ir:
i) fiziskas vai juridiskas personas veikti 
pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību 
attiecīgajām saistībām,
ii) patiesas šaubas par to, vai darbība ir 
attiecīgo saistību pārkāpums,
iii) pārkāpuma pārtraukšana tūlīt pēc 
tam, kad tas kļuvis zināms,
iv) sadarbība izpildes procesā,
v) datu aizsardzības ietekmes novērtējuma 
veikšana,
vi) datu aizsardzības inspektora iecelšana.

Grozījums Nr. 370
Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 3. Uzraudzības iestāde var izteikt 
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netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

rakstisku brīdinājumu, nepiemērojot 
nekādu citu sodu. Uzraudzības iestāde var 
piemērot sodanaudu, ko atkārtotu un tīšu 
pārkāpumu gadījumā var palielināt līdz 
EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē.

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
bez komerciāliem nolūkiem; vai
b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Pamatojums

Ir jāsaglabā maksimālā naudas soda summa, ko uzraudzības iestāde var piespriest un ko var 
palielināt līdz EUR 1 miljonam, savukārt attiecībā uz uzņēmumiem — līdz 1 % no to gada 
apgrozījuma visā pasaulē. Tomēr ir jāsaglabā ES Pamattiesību hartas 8. panta 3. punktā 
paredzētā uzraudzības iestāžu neatkarība. Turklāt saskaņotu ES politiku administratīvo sodu 
jomā var sekmēt konsekvences mehānisms, jo īpaši 58. panta 3. un 4. punkts.

Grozījums Nr. 371
Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250.000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

Grozījums Nr. 372
Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav nodrošināti mehānismi datu 
subjektu pieprasījumiem vai datu 
subjektiem netiek sniegta savlaicīga 
atbilde vai atbilde nav pieprasītajā 

svītrots
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formātā saskaņā ar 12. panta 1. un 
2. punktu;

Grozījums Nr. 373
Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiek prasīta samaksa par informāciju 
vai par atbildēm uz datu subjektu 
pieprasījumiem pretēji 12. panta 4. punkta 
noteikumiem.

svītrots

Grozījums Nr. 374
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

Grozījums Nr. 375
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) datu subjektam nesniedz informāciju 
vai sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 376
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus 
nelabo saskaņā ar 15. un 16. pantu vai 
saņēmējam nepaziņo attiecīgo 
informāciju saskaņā ar 13. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 377
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 378
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai kavē datu 
subjektu pārnest personas datus uz citu 
lietotni, pārkāpjot 18. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 379
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;

svītrots
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Grozījums Nr. 380
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;

svītrots

Grozījums Nr. 381
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) īpašu kategoriju datu gadījumā 
saskaņā ar 80., 82. un 83. pantu nav 
ievēroti noteikumi par vārda un 
informācijas brīvību vai noteikumi par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā vai 
nosacījumi par apstrādi vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos.

svītrots

Grozījums Nr. 382
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

Grozījums Nr. 383
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 
7. un 8. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 384
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īpašas kategorijas personas datus 
apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 385
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 386
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, saskaņā ar 20. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 387
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – e apakšpunkts



PE496.562v02-00 162/175 AD\927816LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 388
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 389
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) personas datus apstrādā vai izdod 
norādījumu apstrādāt personas datus, 
pārkāpjot pienākumus saistībā ar apstrādi 
pārziņa vārdā saskaņā ar 26. un 27. pantu

svītrots

Grozījums Nr. 390
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nebrīdina vai nepaziņo par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu, vai 
nepaziņo laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par 
datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;

svītrots
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Grozījums Nr. 391
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 392
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors 
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 393
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;

svītrots

Grozījums Nr. 394
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne 

svītrots
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atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;

Grozījums Nr. 395
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
53. panta 1. punktu;

svītrots

Grozījums Nr. 396
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu 
un 53. panta 2. punktu;

svītrots

Grozījums Nr. 397
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 
84. pantu.

svītrots

Grozījums Nr. 398
Regulas priekšlikums
79. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt svītrots
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deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku atjaunināt 4., 5. un 6. punktā 
minēto administratīvo naudas sodu 
apmērus, ņemot vērā 2. punktā minētos 
kritērijus.

Grozījums Nr. 399
Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka izņēmumus vai 
atkāpes no II nodaļas noteikumiem par 
vispārīgajiem principiem, II nodaļas 
noteikumiem par datu subjektu tiesībām, 
IV nodaļas noteikumiem par pārzini un 
apstrādātāju, V nodaļas noteikumiem par
personas datu nosūtīšanu uz trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām,
VI nodaļas noteikumiem par neatkarīgām
uzraudzības iestādēm un VII nodaļas 
noteikumiem par sadarbību un 
konsekvenci attiecībā uz personas datu 
apstrādi, ko veic tikai žurnālistikas 
vajadzībām vai mākslinieciskās vai 
literārās izpausmes vajadzībām, lai panāktu 
līdzsvaru starp tiesībām uz personas datu 
aizsardzību un noteikumiem par vārda un 
informācijas brīvību.

1. II nodaļa (Vispārīgi principi), III
nodaļa (Datu subjektu tiesības), IV nodaļa 
(Pārzinis un apstrādātājs), V nodaļa 
(Personas datu nosūtīšana uz trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām), 
VI nodaļa (Neatkarīga uzraudzības
iestāde) un VII nodaļa (Sadarbība un 
konsekvence), kā arī 73. 74. ,76. un 
79. pants VIII nodaļā (Tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, atbildība un 
sankcijas) neattiecas uz personas datu 
apstrādi, ko veic tikai žurnālistikas 
vajadzībām vai mākslinieciskās vai 
literārās izpausmes vajadzībām, lai panāktu 
līdzsvaru starp tiesībām uz personas datu 
aizsardzību un noteikumiem par vārda un 
informācijas brīvību.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 400

Regulas priekšlikums
80. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Datu aizsardzības kolēģija pēc 
apspriešanās ar preses pārstāvjiem, 
autoriem un māksliniekiem, datu 
subjektiem un attiecīgajām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām izdod 
norādījumus par to, kad šādi izņēmumi 
vai atkāpes var būt nepieciešamas.

Grozījums Nr. 401

Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Personas datu apstrāde un oficiālo 
dokumentu publiskas pieejamības 
princips
Personas datus, kas iekļauti dokumentos, 
kuri ir valsts iestādes vai valsts struktūras 
rīcībā, šī iestāde vai struktūra drīkst atklāt 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem par 
oficiālo dokumentu publisku pieejamību, 
kuros saskaņotas tiesības uz personas 
datu aizsardzību un oficiālo dokumentu 
publiskas pieejamības princips.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka ar datu aizsardzības noteikumiem pārmērīgi netiek traucēta 
sabiedrisko lietu publiskā pārraudzība. Kā norādīts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, 
29. pantā noteiktās datu aizsardzības darba grupas un Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūras atzinumos, tādēļ būtu jānodrošina princips par publisku piekļuvi oficiāliem 
dokumentiem.

Grozījums Nr. 402
Regulas priekšlikums
81. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 403

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu 
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

1. Neskarot šo regulu, dalībvalstis var ar 
likumu vai starp darba devējiem un darba 
ņēmējiem noslēgtā koplīgumā paredzēt 
īpašus noteikumus, kas regulē darbinieku 
personas datu apstrādi saistībā ar 
nodarbinātību, jo īpaši darbā pieņemšanas 
nolūkos, darba līguma izpildei, ietverot 
likumā vai koplīgumā paredzētu saistību 
izpildi, darba vadībai, plānošanai un 
organizēšanai, kriminālsodāmībai,
veselībai un drošībai darba vietā un 
individuālu vai kolektīvu ar nodarbinātību 
saistītu tiesību vai priekšrocību 
izmantošanas vai baudīšanas nolūkos un 
darba attiecību izbeigšanas nolūkos.

Grozījums Nr. 404
Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības aizsardzības pasākumiem 
attiecībā uz personas datu apstrādi 

svītrots
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nolūkos, kas minēti 1. punktā.

Grozījums Nr. 405
Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos tikai tad, ja:

1. Neskarot šo regulu, personas datus, kuri 
nav ietverti šīs regulas 8. pantā minētajās 
datu kategorijās, var apstrādāt vēstures, 
statistikas vai zinātniskos nolūkos saskaņā 
ar 6. panta 2. punktu un 9. panta 
2. punkta i) apakšpunktu tikai tad, ja:

Grozījums Nr. 406
Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šos nolūkus nevar sasniegt citādi, 
apstrādājot datus, kas neļauj vai vairs 
neļauj identificēt datu subjektu;

a) šos nolūkus nevar saprātīgi sasniegt, 
apstrādājot datus, kas neļauj vai vairs 
neļauj identificēt datu subjektu;

Grozījums Nr. 407

Regulas priekšlikums
83. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turpmāku datu apstrādi vēstures, 
statistikas vai zinātniskos nolūkos 
neuzskata par nesavienojamu atbilstoši 
5. panta b) punktam, ja:
a) uz apstrādi attiecas šā panta 
nosacījumi un aizsardzības pasākumi, un
b) apstrāde atbilst visiem pārējiem 
piemērojamiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 408



AD\927816LV.doc 169/175 PE496.562v02-00

LV

Regulas priekšlikums
83. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Saskaņā ar šo regulu, jo īpaši ar šo 
pantu, dalībvalstis var pieņemt specifiskus 
noteikumus par personas datu apstrādi 
zinātniskās izpētes nolūkos, jo īpaši 
sabiedrības veselības izpētes jomā.

Pamatojums

Datu aizsardzības noteikumi dalībvalstu līmeni ir sarežģīti un niansēti arī attiecībā uz 
sabiedrības veselības izpēti. Dalībvalstu likumdevējiem vajadzētu būt tiesībām saglabāt vai 
pieņemt konkrētus pasākumus par sabiedrības veselības izpētes ētisku pārskatīšanu, kā 
veikšanai nav vajadzīga datu subjekta piekrišana. Ētiska pārskatīšana dalībvalsts līmenī 
sniedz datu subjektiem garantiju, ka viņu personas datu izmantošana un atkārtota 
izmantošana izpētes nolūkā atbilst sociālajām vērtībām konkrētajā brīdī.

Grozījums Nr. 409

Regulas priekšlikums
83. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) personas dati ir apstrādāti nolūkā 
sagatavot apkopotus datu ziņojumus, kas 
pilnībā sastāv vai nu no anonīmiem 
datiem, vai pseidonimizētiem datiem, vai 
abu veidu datiem.

Pamatojums

Šādu ziņojumu nolūks nav identificēt personas vai norādīt uz tām. Lai sagatavotu šādus 
ziņojumus, personas datus apkopo anonīmi, un tie neietekmē privātumu. Tīmekļa analīze ir 
apkopotu datu ziņojumu piemērs.

Grozījums Nr. 410
Regulas priekšlikums
83. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja personas dati tiek vākti statistikas 
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un sabiedrības veselības nolūkiem, šādi 
dati tiek anonimizēti uzreiz pēc to 
savākšanas, pārbaudes vai salīdzināšanas 
darbībām, izņemot gadījumu, kad 
identifikācijas dati ir joprojām 
nepieciešami statistikas1 un sabiedrības 
veselības nolūkiem, piemēram, lai veiktu 
epidemioloģiskus, citās jomās 
izmantojamus un klīniskus pētījumus.
________________________
1 Padomes Ieteikuma Nr. R(97) 
Papildinājuma 8. punkts par to personas 
datu aizsardzību, kas savākti un 
apstrādāti statistikas nolūkos —
pieņēmusi Ministru komiteja 1997. gada 
30. septembrī 602. Ministru vietnieku 
sanāksmē.

Pamatojums

Epidemioloģiskie pētījumi galvenokārt balstās uz „saistītu datu” izmantošanu un nevar tikt 
veikti, izmantojot pilnīgi anonīmus vai pseidonimizētus datus. Saistītie pētījumi dažām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm ir luksus iespēja, bet ar ierosinātajiem pasākumiem šajā 
saistošajā regulā, pastāv iespēja, ka šādi būtiski pētījumi apstātos.

Grozījums Nr. 411

Regulas priekšlikums
83. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Pārzinis vai apstrādātājs var nosūtīt 
personas datus trešai valstij vai 
starptautiskai organizācijai vēstures, 
statistikas vai zinātniskos nolūkos, ja:
a) šos nolūkus nevar sasniegt citādi, 
apstrādājot datus, kas neļauj vai vairs 
neļauj identificēt datu subjektu;
b) saņēmējam pamatoti nav piekļuves 
datiem, kas ļauj attiecināt informāciju uz 
identificētu vai identificējamu datu 
subjektu; un
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c) līguma noteikumi starp pārzini vai 
apstrādātāju un datu saņēmēju aizliedz 
atkārtoti identificēt datu subjektu un 
ierobežo apstrādi saskaņā ar šajā pantā 
paredzētajiem nosacījumiem un 
aizsardzības pasākumiem.

Pamatojums

Zinātniskās izpētes nolūkā nosūtītu kodētu datu saņēmējam nav līdzekļu subjektu atkārtotai 
identificēšanai, un saskaņā ar šo grozījumu viņam nav pieejama atslēga un līgumiski ir 
aizliegts atkārtoti identificēt datu subjektus. Šis grozījums padarītu procesu oficiālu, lai 
pamatoti nodrošinātu, ka kodētus datus nevar atkārtoti identificēt trešās valstīs esošie 
saņēmēji un ka viņi to nedarīs, atļaujot šādu datu nosūtīšanu bez papildu apgrūtinājumiem.

Grozījums Nr. 412
Regulas priekšlikums
83. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Ja datu subjektam tiek prasīta 
piekrišana medicīnisko datu apstrādei 
vienīgi sabiedrības veselības pētniecības 
nolūkos, datu subjekts var izmantot 
vispārējas piekrišanas sniegšanas iespēju, 
lai atļautu veikt epidemioloģiskus, citās 
jomās izmantojamus un klīniskus 
pētījumus.

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 413
Regulas priekšlikums
83. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 414
Regulas priekšlikums
83.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

83.a pants
Datu par kriminālsodāmību apstrāde 

finanšu noziegumu novēršanas nolūkā
Saskaņā ar šo regulu un atbilstoši 
9. panta 2. punkta j) apakšpunktam 
personas datu par kriminālsodāmību vai 
saistītiem drošības pasākumiem apstrādi 
atļauj, ja tā paredz pienācīgus pasākumus 
datu subjekta pamattiesību un brīvību 
aizsardzībai un tās nolūks ir:
a) finanšu nozieguma novēršana, 
izmeklēšana vai atklāšana vai
b) sabiedriskās intereses, piemēram, 
aizsargāt no finanšu nozieguma 
pārrobežu apdraudējuma,
un abos gadījumos tā noteikti jāveic, 
neprasot datu subjekta piekrišanu, lai 
neapdraudētu minēto nolūku 



AD\927816LV.doc 173/175 PE496.562v02-00

LV

sasniegšanu.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 415
Regulas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt 14. panta 7. punktā, 
26. panta 5. punktā, 33. panta 6. punktā, 
35. panta 11. punktā, 37. panta 2. punktā, 
39. panta 2. punktā un 43. panta 3. punktā
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir
uz nenoteiktu laiku, sākot ar šīs regulas 
spēkā stāšanās dienu.

Grozījums Nr. 416
Regulas priekšlikums
89. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Svītro Direktīvas 2002/58/EK 1. panta 2. Svītro Direktīvas 2002/58/EK 1. panta 
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2. punktu. 2. punktu, 2. panta b) un c) punktu, 
4. panta 3., 4. un 5. punktu un 6. un 
9. pantu.

Grozījums Nr. 417

Regulas priekšlikums
90. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Parlaments un Padome reizi divos 
gados izvērtē Komisijas pieņemtos 
deleģētos aktus un īstenošanas aktus.
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