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Pakeitimas 165
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas)

dėl fizinių ir juridinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. de

Pakeitimas 166
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 167
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 168
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) fizinių asmenų apsauga tvarkant 
asmens duomenis yra pagrindinė teisė.
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnio 1 dalyje ir Sutarties 
16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 
kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens 
duomenų apsaugą;

(1) fizinių ir juridinių asmenų apsauga 
tvarkant asmens duomenis yra pagrindinė 
teisė. Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnio 1 dalyje ir Sutarties 
16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 
kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens 
duomenų apsaugą;

Or. de

Pakeitimas 169
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 170
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. asmens privatumo apsauga privalo 
būti svarbiausias aspektas tvarkant 
asmens duomenis viešuosiuose 
registruose;

Or. sv

Pakeitimas 171
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. sv

Pakeitimas 172
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 173
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 174
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl skirtingo asmenų teisių ir laisvių, visų pirma teisės į asmens duomenų apsaugą tvarkant 
asmens duomenis, apsaugos lygio valstybėse narėse gali būti trikdomas laisvas asmens 
duomenų judėjimas Sąjungoje ir gali kilti teisinis netikrumas dėl pagrindinių teisių į 
privatumą ir duomenų apsaugą užtikrinimo.
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Pakeitimas 175
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nenuosekliai taikant duomenų apsaugos teisės aktus neišvengiamai suvaržomos pagrindinės 
piliečių teisės.

Pakeitimas 176
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 177
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 178
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant veiksmingos asmens duomenų 
apsaugos visoje Sąjungoje, reikia ne tik 
sustiprinti ir patikslinti duomenų subjektų 
teises ir asmens duomenis tvarkančių ir su 
jų tvarkymu susijusius sprendimus 
priimančių subjektų pareigas, bet ir 
nustatyti lygiaverčius priežiūros 
įgaliojimus valstybėse narėse ir užtikrinti, 
kad būtų laikomasi asmens duomenų 
apsaugos taisyklių, o pažeidėjams taikomos 
lygiavertės sankcijos;

(9) siekiant veiksmingos asmens duomenų 
apsaugos visoje Sąjungoje, reikia ne tik 
sustiprinti ir patikslinti duomenų subjektų 
teises ir asmens duomenis tvarkančių ir su 
jų tvarkymu susijusius sprendimus 
priimančių subjektų pareigas, bet ir 
nustatyti lygiaverčius priežiūros
įgaliojimus bei techninius ir veiklos 
pajėgumus jiems vykdyti valstybėse narėse
ir užtikrinti, kad būtų laikomasi asmens 
duomenų apsaugos taisyklių, o 
pažeidėjams taikomos lygiavertės 
sankcijos;

Or. en

Pagrindimas

Stiprios, nepriklausomos priežiūros institucijos yra viena iš būtinų veiksmingos duomenų 
apsaugos sąlygų. Jos turėtų būti nepriklausomos nuo išorinės įtakos, kaip patvirtinta ETT (C-
518/07 ir C-614/10), ir turėtų turėti būtinus išteklius – finansinius ir žmogiškuosius – kad 
užtikrintų duomenų apsaugos teisės aktų vykdymą. Šiais pakeitimais siekiama suteikti 
priežiūros institucijoms nepriklausomybę ir išteklius, kurių joms reikia, kad būtų veiksmingai 
apsaugotos pagrindinės duomenų apsaugos teisės.

Pakeitimas 179
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 180
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Išimtys labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms turėtų būti taikomos tik tada, kai tai 
būtina. Jos taip pat turėtų būti įgyvendintos taip, kad nebūtų pakenkta nei piliečiams 
svarbiam nuspėjamumui ir teisiniam tikrumui, nei įmonėms svarbiai bendrajai rinkai.

Pakeitimas 181
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 182
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE502.053v01-00 14/135 AM\922340LT.doc

LT

vidutinių įmonių sampratos; mažųjų ir vidutinių įmonių sampratos;

Or. fr

Pagrindimas

Su nukrypti leidžiančiomis nuostatomis siejamo galimo skaidrumo trūkumo turėtų būti 
išvengta užtikrinant, kad jos būtų parengtos glaudžiai bendradarbiaujant su susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 183
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 184
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) asmenų apsauga turėtų būti neutrali 
technologijų atžvilgiu ir nepriklausyti nuo 
taikomų metodų; priešingu atveju iškiltų 

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

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

Or. de

Pakeitimas 185
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šiuo reglamentu nereguliuojami nei
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos ar 
laisvo duomenų, susijusių su Sąjungos 
teisės nereglamentuojama veikla, judėjimo 
klausimai, nei asmens duomenų 
tvarkymas, kai duomenis tvarko Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, 
kurioms taikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/200145, arba valstybės narės, 
atlikdamos su Sąjungos bendra užsienio ir 
saugumo politika susijusią veiklą;

(14) šiuo reglamentu nereguliuojami 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos ar 
laisvo duomenų, susijusių su Sąjungos 
teisės nereglamentuojama veikla, judėjimo 
klausimai;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pateikto pasiūlymo dėl reglamento loginiam pagrindui – tai yra būtinybei taikyti 
nuoseklų metodą dėl pagrindinių teisių į privatumą apsaugos – prieštarauja pateikta daugybė 
išimčių. Todėl siekiant nuoseklumo šios išimtys turi būti panaikintos. Taip pat žr. pasiūlytus 
2 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 186
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) fizinių asmenų apsauga 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir 
laisvas tokių duomenų judėjimas 
reglamentuojami specialiu Sąjungos teisės 
aktu. Todėl šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas duomenų tvarkymui tokiais 
tikslais. Tačiau kai asmens duomenys, 
kuriuos valdžios institucijos tvarko pagal šį 
reglamentą, naudojami nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, jų 
tvarkymas turėtų būti reglamentuojamas 
kitu specialiu Sąjungos teisės aktu
(Direktyva XX/YYY);

(16) fizinių asmenų apsauga 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais ir laisvas tokių duomenų judėjimas 
reglamentuojami specialiu Sąjungos teisės 
aktu. Todėl šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas duomenų tvarkymui tokiais 
tikslais. Tačiau kai asmens duomenys, 
kuriuos valdžios institucijos tvarko pagal šį 
reglamentą, naudojami nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, jų 
tvarkymas turėtų būti reglamentuojamas 
kitu specialiu Sąjungos teisės aktu
(Direktyva XX/YYY);

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas, kuriuo atsižvelgta į pasiūlytą 2 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 187
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šis reglamentas neturėtų daryti 
poveikio Direktyvos 2000/31/EB, visų 
pirma jos 12–15 straipsniuose įtvirtintų 
tarpininkavimo paslaugų teikėjų 
atsakomybės nuostatų, taikymui;

(17) Elektroninės komercijos direktyvoje 
2000/31/EB nurodyti atsakomybės 
apribojimai yra horizontalaus pobūdžio ir 
todėl taikomi atitinkamai informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjų veiklai. 
Šiame reglamente nustatomos asmens 
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duomenų tvarkymo taisyklės, o 
Elektroninės komercijos direktyvoje 
nustatomos sąlygos, kuriomis 
informacijos paslaugos teikėjas yra 
atsakingas už trečiosios šalies padarytus 
teisės aktų pažeidimus. Siekiant suteikti 
teisinio tikrumo Europos piliečiams ir 
įmonėms, reikia nuosekliai laikytis aiškių 
ir apibrėžtų šių dviejų priemonių 
funkcijų. Šis reglamentas neturėtų daryti 
poveikio Direktyvos 2000/31/EB, visų 
pirma jos 12–15 straipsniuose įtvirtintų 
tarpininkavimo paslaugų teikėjų 
atsakomybės nuostatų, taikymui;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo piliečiams ir įmonėms, vaidmenų apibrėžtis pagal šio reglamento ir 
Direktyvos 2000/31/EB nuostatas turėtų būti kuo aiškesnė.

Pakeitimas 188
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sekama nebūtinai internete (pvz.: išmanioji apsauginė vaizdo stebėjimo sistema (angl. “smart 
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CCTV”), pirkėjų sekimas prekybos centre arba sekimas naudojant RDA žymenis), todėl 
išbraukus žodį „internete“ užtikrinamas technologinis neutralumas. Be to, duomenų rinkimas 
ir jų naudojimas profiliavimui nebūtinai vyksta vienu metu. Iš pradžių duomenys gali būti 
surinkti vienam tikslui, o po to panaudoti profiliavimui.

Pakeitimas 189
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektas nėra apibrėžiamas per siaurai. Reglamentas turėtų būti aiškiai taikomas 
tik duomenims, kurie leidžia atrinkti, ir turėtų būti aišku, kad daugeliu atvejų interneto 
identifikatoriai turėtų būti laikomi asmens duomenimis. Kadangi technologijos nuolat 
tobulėja, atakos siekiant panaikinti duomenų anonimiškumą taps vis sudėtingesnės. Siekiant 
tinkamos apsaugos ateityje, svarbu turėti plačias duomenų apsaugos ir duomenų subjekto 
apibrėžtis.

Pakeitimas 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi
tik konkrečiai informacijai apie asmenį, 
kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba 
gali būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti tik į tas priemones, kurias 
asmens tapatybei nustatyti gali naudoti 
duomenų valdytojas ar bet kuris kitas
fizinis arba juridinis asmuo ir į tikimybę, 
kad asmens tapatybė bus nustatyta.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė pagal šiuos duomenis nebegali 
būti nustatyta;

Or. en

Pakeitimas 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 192
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su vienu ar 
daugiau savo įrenginių, programų, 
priemonių ir protokolų interneto
identifikatorių, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais, slapukų 
identifikatoriais arba kitais unikaliais 
identifikatoriais. Kadangi šie 
identifikatoriai palieka pėdsakus ir gali 
būti naudojami atrinkti fiziniams 
asmenims, šis reglamentas turėtų būti 
taikomas su tokiais duomenimis 
susijusiam tvarkymui, nebent šie 
identifikatoriai akivaizdžiai nesusiję su 
fiziniais asmenimis, pavyzdžiui, 
žiniatinklio serverių IP adresų atveju, ir
todėl negali būti laikomi asmens 
duomenimis, kaip apibrėžta 4 straipsnio 
2 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą svarbu, kad sąvokos „asmens duomenys“ arba „duomenų 
subjektas“ nebūtų apibrėžiamos per siaurai. Interneto identifikatoriai daugeliu atvejų turėtų 
būti laikomi asmens duomenimis. Komisijos pasiūlyme labai apribojamas duomenų apsaugos 
principų taikymas interneto identifikatoriams. Pasiūlytame pakeitime aiškiai nurodoma, kad 
tokie identifikatoriai turėtų būti laikomi asmens duomenimis, išskyrus tuos atvejus, kai jie 
akivaizdžiai tokie nėra.

Pakeitimas 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 194
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui, interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl asmens identifikavimo 
numeris, vietos nustatymo duomenys, 
interneto identifikatoriai ar kiti specifiniai 
požymiai patys savaime gali nebūti
laikomi asmens duomenimis tik tada, jei 
tvarkoma informacija negali būti 
panaudota asmeniui atpažinti;
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Or. en

Pagrindimas

Jei informacija leidžia duomenų valdytojui atpažinti asmenį, ji turėtų būti laikoma asmens 
duomenimis.

Pakeitimas 195
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis.
Asmens, kuriam prieš tai buvo suteikta 
informacija, sutikimą turėtų kiek 
įmanoma palengvinti vartotojui patogiai 
pateikta informacija apie atliekamo 
duomenų tvarkymo tipus. Todėl tylėjimas, 
vien naudojimasis paslauga arba 
neveikimas, pavyzdžiui, kai paliekamos iš 
anksto pažymėtos varnelės, neturėtų būti 
laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų apimti 
visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

Or. en



AM\922340LT.doc 23/135 PE502.053v01-00

LT

Pagrindimas

Asmens, kuriam prieš tai buvo suteikta informacija, sutikimas priklauso nuo to, ar 
informacija duomenų subjektui yra laisvai prieinama ir patogiai pateikta. Be to, reikia 
sustiprinti principą, kad sutikimo negalima išvesti iš neveikimo, pavyzdžiui, kai paliekamos iš 
anksto pažymėtos varnelės.

Pakeitimas 196
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Kuo mažesnės duomenų tvarkymo pasekmės, tuo mažesni turėtų būti reikalavimai sutikimui 
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duoti. Todėl iš principo jokio reikalavimo gauti aiškiam sutikimui neturėtų būti, o tokio 
sutikimo turėtų būti reikalaujama tik tais atvejais, kai duomenų apsaugos poveikio įvertinimas 
parodo, kad aiškaus sutikimo reikia. Sutikimas, gaunamas pasirinkus tinkamus interneto 
naršyklės nustatymus, pagal 7 straipsnio 1b dalį taip pat turėtų būti laikomas kitu sutikimo 
veiksmu.

Pakeitimas 197
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis.
Asmens, kuriam prieš tai buvo suteikta 
informacija, sutikimą turėtų kiek 
įmanoma palengvinti vartotojui patogiai 
pateikta informacija apie atliekamo 
duomenų tvarkymo tipus. Todėl tylėjimas, 
vien naudojimasis paslauga, arba 
neveikimas, pavyzdžiui, kai paliekamos iš 
anksto pažymėtos varnelės, neturėtų būti 
laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų apimti 
visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

Or. en
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Pagrindimas

Asmens, kuriam prieš tai buvo suteikta informacija, sutikimas priklauso nuo to, ar 
informacija duomenų subjektui yra laisvai prieinama ir patogiai pateikta. Be to, reikia 
sustiprinti principą, kad sutikimo negalima išvesti iš neveikimo, pavyzdžiui, kai paliekamos iš 
anksto pažymėtos varnelės.

Pakeitimas 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

informacijos šaltinį, pvz., ar ji būtų gauta iš 
gydytojo, ar iš kito sveikatos priežiūros 
specialisto, ligoninės, medicinos prietaiso 
ar in vitro diagnostinio tyrimo;

Or. en

Pagrindimas

Su sveikata susiję duomenys priskiriami asmens duomenims, gautiems atliekant biologinių 
ėminių tyrimą, o ne gautiems iš biologinių ėminių savaime.

Pakeitimas 201
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Pakeitimas 202
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 203
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) įmonių grupę turėtų sudaryti 
kontroliuojančioji įmonė ir jos 
kontroliuojamos įmonės, o 
kontroliuojančioji įmonė turėtų būti įmonė, 
galinti daryti lemiamą poveikį kitoms 
įmonėms, pavyzdžiui, dėl nuosavybės 
santykių, finansinių įnašų, įmonės veiklą 
reglamentuojančių taisyklių arba įgaliojimo 
nustatyti asmens duomenų apsaugos 
taisykles. Įmonių grupė gali nustatyti 
bendros pagrindinės buveinės vietą 
Sąjungos teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 205
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises. Siekiant 
nustatyti, koks asmuo laikomas vaiku, 
šiame reglamente turėtų būti 
vadovaujamasi JT Vaiko teisių 
konvencijoje nustatyta apibrėžtimi. Nė 
viena šiame reglamente pateikta nuoroda 
į vaiko apsaugą neturėtų būti suprantama 
kaip netiesioginis nurodymas, kad 
suaugusiųjų asmens duomenų apsauga 
turėtų būti rūpinamasi mažiau negu tuo 
atveju, jei nuoroda nebūtų pateikta;

Or. en
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Pagrindimas

Ypatingas dėmesys vaikų asmens duomenų tvarkymui neturėtų būti naudojamas ar naudotinas 
kaip priemonė bendrai sumenkinti asmens duomenų apsaugą.

Pakeitimas 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises. Tokia 
apsauga ypač svarbi naudojantis 
socialiniais tinklais, kadangi vaikai turėtų 
žinoti asmenų, su kuriais jie bendrauja, 
tapatybes. Siekiant nustatyti, koks asmuo 
laikomas vaiku, šiame reglamente turėtų 
būti vadovaujamasi JT Vaiko teisių 
konvencijoje nustatyta apibrėžtimi;

Or. en

Pakeitimas 207
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. fr

Pakeitimas 208
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kuo mažesnės duomenų tvarkymo pasekmės, tuo mažesni turėtų būti reikalavimai sutikimui 
duoti. Todėl iš principo jokio reikalavimo gauti aiškiam sutikimui neturėtų būti, o tokio 
sutikimo turėtų būti reikalaujama  tik tais atvejais, kai duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimas parodo, kad aiškaus sutikimo reikia. Sutikimas, gaunamas pasirinkus tinkamus 
interneto naršyklės nustatymus, pagal 7 straipsnio 1b dalį taip pat turėtų būti laikomas kitu 
sutikimo veiksmu.
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Pakeitimas 209
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(32) kai duomenys tvarkomi gavus 
duomenų subjekto sutikimą, pareiga 
įrodyti, kad duomenų subjektas sutiko su 
duomenų tvarkymo operacija, turėtų tekti 
duomenų valdytojui. Visų pirma kai 
rašytinis pareiškimas teikiamas kitu 
klausimu, apsaugos priemonėmis turėtų 
būti užtikrinta, kad duomenų subjektas 
suvokia, kad sutinka ir dėl ko. Siekiant 
laikytis duomenų kiekio mažinimo 
principo, ši prievolė įrodyti neturėtų būti 
suprantama nei kaip reikalaujanti 
nustatyti duomenų subjektų tapatybę, 
išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina, nei 
kaip tokia, dėl kurios tvarkoma daugiau 
duomenų negu būtų tvarkoma nesant šios 
prievolės;

Or. en

Pakeitimas 210
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(32) kai duomenys tvarkomi gavus 
duomenų subjekto sutikimą, pareiga 
įrodyti, kad duomenų subjektas sutiko su 
duomenų tvarkymo operacija, turėtų tekti 
duomenų valdytojui. Visų pirma kai 
rašytinis pareiškimas teikiamas kitu 
klausimu, apsaugos priemonėmis turėtų 
būti užtikrinta, kad duomenų subjektas 
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suvokia, kad sutinka ir dėl ko; suvokia, kad sutinka ir dėl ko. Siekiant 
laikytis duomenų kiekio mažinimo 
principo, ši prievolė įrodyti neturėtų būti 
suprantama kaip reikalaujanti nustatyti 
duomenų subjektų tapatybę, išskyrus tuos 
atvejus, kai tai būtina;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad šios prievolės neturėtų neigiamo poveikio, dėl kurio būtų tvarkoma daugiau 
duomenų negu be šių prievolių.

Pakeitimas 211
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(33) siekiant užtikrinti, kad sutikimas būtų 
savanoriškas, reikėtų tiksliai apibrėžti, kad 
sutikimas nėra laikomas galiojančiu 
teisiniu pagrindu, kai asmuo faktiškai 
neturi laisvo pasirinkimo ir todėl negali 
atsisakyti sutikti arba sutikimo atšaukti, 
nepatirdamos žalos. Sutikimas taip pat 
neturėtų būti laikomas teisiniu duomenų 
tvarkymo pagrindu, kai duomenų 
subjektas neturi galimybės gauti kitos
lygiavertės paslaugos. Standartiniai 
nustatymai, pvz., iš anksto pažymėtos 
varnelės, tylėjimas ar paprasčiausias 
naudojimasis paslauga nereiškia 
sutikimo. Sutikimą galima gauti tik 
duomenų tvarkymui, kuris yra teisėtas ir 
todėl atitinka savo tikslą. Sutikimas negali 
būti neproporcingai didelės apimties 
duomenų tvarkymo teisėtas pagrindas;

Or. en
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Pagrindimas

Tuo siekiama išvengti situacijų, kai duomenų tvarkytojai siekia gauti leidimą aiškiai 
neproporcingai didelės apimties duomenų tvarkymui. Taip priežiūrą vykdantiems asmenims ir 
teisėjams būtų suteikta galimybė aptarti esminį, o ne procedūrinį teisingumą. Toks požiūris už 
procedūrinių taisyklių ribų aptinkamas ir bendrojoje sutarčių teisėje, kai vadovaujamasi 
sąžiningumo, tinkamumo ir teisingumo principais santykiuose tarp šalių tais atvejais, kai 
pagal konkrečias sutarties sąlygas nustatomas šių paminėtų principų pažeidimas.

Pakeitimas 212
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Sutikimas taip pat neturėtų būti laikomas 
teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu, kai 
duomenų subjektas neturi galimybės gauti 
kitų lygiaverčių paslaugų. Standartiniai 
nustatymai, pvz., iš anksto pažymėtos 
varnelės, tylėjimas ar paprasčiausias 
naudojimasis paslauga nereiškia 
sutikimo. Sutikimą galima gauti tik 
duomenų tvarkymui, kuris yra teisėtas ir 
todėl atitinka savo tikslą. Sutikimas negali 
būti neproporcingai didelės apimties 
duomenų tvarkymo teisėtas pagrindas;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų tvarkytojas neturėtų siekti gauti leidimo aiškiai neproporcingai didelės apimties 
duomenų tvarkymui. Taip priežiūrą vykdantiems asmenims ir teisėjams būtų suteikta galimybė 
aptarti esminį, o ne procedūrinį teisingumą.
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Pakeitimas 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 7 straipsnio 4 dalies pakeitimus, 34 konstatuojamoji dalis netenka prasmės.

Pakeitimas 214
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Pakeitimas 215
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 

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

pareigą ir sutikimas negali būti laikomas 
savanorišku, atsižvelgiant į duomenų 
subjekto interesus;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 216
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys, arba 
kai valdytojas tam tikrų produktų ar 
paslaugų atveju turi didelę galią rinkoje ir 
kai šie produktai arba paslaugos yra 
siūlomi, jei duotas sutikimas tvarkyti 
asmens duomenis, arba kai dėl 
vienašališkų ir neesminių paslaugų 
teikimo sąlygų pakeitimų duomenų 
subjektui nelieka kito pasirinkimo, kaip 
sutikti su tokiu pakeitimu arba 
nesinaudoti tinklalapiu, kuriam buvo 
skirta nemažai laiko. Kai duomenų 
valdytojas yra valdžios institucija, 
disbalansas atsirastų tik atliekant tokias 
specialias tvarkymo operacijas, kurių 
atveju valdžios institucija, remdamasi savo 
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viešaisiais įgaliojimais, gali nustatyti 
pareigą ir sutikimas negali būti laikomas 
savanorišku, atsižvelgiant į duomenų 
subjekto interesus;

Or. en

Pakeitimas 217
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys, arba 
kai valdytojas tam tikrų produktų ar 
paslaugų atveju turi didelę galią rinkoje ir 
kai šie produktai arba paslaugos yra 
siūlomi, jei duotas sutikimas tvarkyti 
asmens duomenis, arba kai dėl 
vienašališkų ir neesminių paslaugų 
teikimo sąlygų pakeitimų duomenų 
subjektui nelieka kito pasirinkimo, kaip 
sutikti su tokiu pakeitimu arba 
nesinaudoti tinklalapiu, kuriam buvo 
skirta nemažai laiko. Kai duomenų 
valdytojas yra valdžios institucija, 
disbalansas atsirastų tik atliekant tokias 
specialias tvarkymo operacijas, kurių 
atveju valdžios institucija, remdamasi savo 
viešaisiais įgaliojimais, gali nustatyti 
pareigą ir sutikimas negali būti laikomas 
savanorišku, atsižvelgiant į duomenų 
subjekto interesus;

Or. en
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Pagrindimas

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Pakeitimas 218
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kai duomenų valdytojas duomenis 
tvarko vykdydamas jam tenkančią pareigą 
arba kai duomenis būtina tvarkyti viešojo 
intereso užduočiai įvykdyti ar vykdant
valdžios įgaliojimus, duomenų tvarkymo 
teisinis pagrindas turėtų būti įtvirtintas 
Sąjungos arba valstybės narės teisėje ir 
atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos reikalavimus, jei teisės arba 
laisvės suvaržomos. Be to, Sąjungos arba 
nacionalinėje teisėje turi būti nustatyta, ar 
duomenų valdytojas, vykdantis viešojo 
intereso užduotį arba valdžios įgaliojimus, 
turėtų būti viešojo administravimo 
institucija arba kitas viešosios teisės 
reglamentuojamas fizinis ar juridinis 
asmuo arba privatinės teisės 
reglamentuojamas fizinis ar juridinis 
asmuo, kaip antai profesinė asociacija;

(36) kai duomenų valdytojas duomenis 
tvarko vykdydamas jam tenkančią pareigą 
arba valdžios įgaliojimus, duomenų 
tvarkymo teisinis pagrindas turėtų būti 
įtvirtintas Sąjungos arba valstybės narės 
teisėje ir atitikti Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos reikalavimus, 
jei teisės arba laisvės suvaržomos. Be to, 
Sąjungos arba nacionalinėje teisėje turi būti 
nustatyta, ar duomenų valdytojas, 
vykdantis valdžios įgaliojimus, turėtų būti 
viešojo administravimo institucija arba 
kitas viešosios teisės reglamentuojamas 
fizinis ar juridinis asmuo arba privatinės 
teisės reglamentuojamas fizinis ar juridinis 
asmuo, kaip antai profesinė asociacija;

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus šiuos žodžius tekstas tampa aiškesnis. Susidaro įspūdis, kad dabartiniame tekste 
numanoma, jog yra neprivalomų duomenų tvarkymo užduočių, kurios galėtų turėti teisinį 
pagrindą ES teisėje. Arba duomenys tvarkomi kaip nustatyta ES teisėje, ir tai yra privaloma, 
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arba tai nėra privaloma – pastaruoju atveju leidimas tvarkyti duomenis nesuteikiamas ir toks 
duomenų tvarkymas privalo patekti už šios išimties taikymo ribų.

Pakeitimas 219
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 220
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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padėtimi, nesutikti, kad duomenys būtų 
tvarkomi, ir dėl to nepatirti išlaidų. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą, duomenų 
valdytojas turėtų būti įpareigotas aiškiai 
informuoti duomenų subjektą apie 
teisėtus interesus, kurių siekia, ir jo teisę 
su tuo nesutikti, be to, jis turėtų būti 
įpareigotas šiuos teisėtus interesus 
dokumentuoti. Atsižvelgiant į tai, kad 
teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo 
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

Or. en

Pagrindimas

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Pakeitimas 221
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) teisėti duomenų valdytojo interesai 
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, jeigu duomenų subjekto interesai 
arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra 
viršesni. Juos reikėtų kruopščiai pasverti 
visų pirma tuomet, kai duomenų subjektas 
yra vaikas, nes vaikams reikalinga ypatinga 

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

apsauga. Duomenų subjektui turėtų būti 
suteikta teisė nesutikti, kad duomenys būtų 
tvarkomi, ir dėl to nepatirti išlaidų.
Siekiant užtikrinti skaidrumą, duomenų 
valdytojas turėtų būti įpareigotas aiškiai 
informuoti duomenų subjektą apie teisėtus 
interesus, kurių siekia, ir jo teisę su tuo 
nesutikti, be to, jis turėtų būti įpareigotas 
šiuos teisėtus interesus dokumentuoti.
Atsižvelgiant į tai, kad teisinį duomenų 
tvarkymo pagrindą valdžios institucijoms 
teisės aktu turi sukurti teisės aktų leidėjas, 
šis pateisinimo pagrindas neturėtų būti 
taikomas tais atvejais, kai valdžios 
institucijos duomenis tvarko vykdydamos 
savo funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 222
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(38) teisėti duomenų valdytojo interesai 
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, jeigu duomenų subjekto interesai 
arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra 
viršesni. Siekiant aiškumo duomenų 
apsaugos valdyba paskelbs išsamias 
gaires, ką galima apibrėžti kaip teisėtą 
interesą. Duomenų tvarkymą reikėtų 
kruopščiai pasverti visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra vaikas, nes vaikams 
reikalinga ypatinga apsauga. Duomenų 
subjektui turėtų būti suteikta teisė dėl 
priežasčių, susijusių su jo konkrečia 
padėtimi, nesutikti, kad duomenys būtų 
tvarkomi, ir dėl to nepatirti išlaidų.
Siekiant užtikrinti skaidrumą, duomenų 
valdytojas turėtų būti įpareigotas aiškiai 
informuoti duomenų subjektą apie teisėtus 
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teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo 
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

interesus, kurių siekia, ir jo teisę su tuo 
nesutikti, be to, jis turėtų būti įpareigotas 
šiuos teisėtus interesus dokumentuoti.
Atsižvelgiant į tai, kad teisinį duomenų 
tvarkymo pagrindą valdžios institucijoms 
teisės aktu turi sukurti teisės aktų leidėjas, 
šis pateisinimo pagrindas neturėtų būti 
taikomas tais atvejais, kai valdžios 
institucijos duomenis tvarko vykdydamos 
savo funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 223
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Visais atvejais turėtų būti 
užtikrinta, kad bus taikomi šiame 
reglamente nustatyti principai, visų pirma, 
kad duomenų subjektas bus informuotas 
apie tuos kitus duomenų tvarkymo tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi pasiūlytą 6 straipsnio pakeitimą.
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Pakeitimas 224
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti,
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 

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

tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu 
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu, visų pirma įtvirtintu 
Sąjungos teisėje arba duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje. Visais 
atvejais turėtų būti užtikrinta, kad bus 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 
duomenų tvarkymo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 226
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40 a) duomenų tvarkymas turėtų būti 
leidžiamas tiek, kiek to reikia siekiant 
užtikrinti, kad elektros ar paskirstymo 
sistemos operatorius, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2009/72/EB ir 
Direktyvoje 2009/73/EB, galėtų patenkinti 
sistemos, tinklo ar veiklos poreikius arba 
įgyvendinti reagavimo į paklausą, 
energijos valdymo ar energijos 
veiksmingumo programas, jei elektros ar 
dujų įmonė arba paskirstymo sistemos 
operatorius pagal sutartį pareikalavo, kad 
duomenų tvarkytojai atitiktų šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 227
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti ir susiaurinti šios išimties taikymo sritį.

Pakeitimas 228
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 229
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ypatingų kategorijų duomenų tvarkymas istoriniais, statistiniais arba mokslinių tyrimų 
tikslais nėra toks skubus ar būtinas kaip jų tvarkymas visuomenės sveikatos ar socialinės 
apsaugos tikslais. Todėl nebūtina nustatyti nacionaline teise pagrįstos išimties, pagal kurią 
šie tikslai taptų tokio pat lygio kaip ir kiti išvardyti motyvai – tai galėtų pakenkti 
pagrindinėms teisėms, teisiniam tikrumui ir bendrajai rinkai.

Pakeitimas 230
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(45) jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis negali nė
vienos šio reglamento nuostatos 
interpretuoti kaip pareigos gauti 
papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kad būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos. Kai pateikiamas prašymas 
susipažinti su duomenimis, duomenų 
valdytojas turėtų turėti teisę pareikalauti iš 
duomenų subjekto papildomos 
informacijos, kuri jam padėtų rasti 
prašomus asmens duomenis. Jeigu 
duomenų subjektas gali pateikti tokius 
duomenis, duomenų valdytojams neturėtų 
būti leidžiama informacijos trūkumo 
nurodyti kaip priežasties, kuria 
remdamiesi jie atmestų prašymą 
susipažinti su duomenimis;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas Komisijos pasiūlytas tekstas.

Pakeitimas 231
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis neturėtų būti 
įpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 

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

šio reglamento nuostatos. Kai pateikiamas 
prašymas susipažinti su duomenimis, 
duomenų valdytojas turėtų turėti teisę 
pareikalauti iš duomenų subjekto 
papildomos informacijos, kuri jam padėtų 
rasti prašomus asmens duomenis. 
Duomenų valdytojams neturėtų būti 
leidžiama informacijos trūkumo nurodyti 
kaip priežasties, kuria remdamiesi jie 
atmestų prašymą susipažinti su 
duomenimis, kai šią informaciją duomenų 
subjektas gali suteikti, kad padėtų rasti 
prašomus asmens duomenis;

Or. en

Pakeitimas 232
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) siekiant palengvinti duomenų subjekto 
naudojimąsi savo teisėmis pagal šį 
reglamentą, turėtų būti nustatytos 
naudojimosi jomis sąlygos, įskaitant visų 
pirma prašymo nemokamai suteikti teisę
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti ir ištrinti, taip pat naudojimosi 
teise nesutikti tvarką. Duomenų valdytojas 
turėtų būti įpareigotas į duomenų subjekto 
prašymus atsakyti per nustatytą terminą ir, 
jei duomenų subjekto prašymo netenkina, 
nurodyti priežastis;

(47) siekiant palengvinti duomenų subjekto 
naudojimąsi savo teisėmis pagal šį 
reglamentą, turėtų būti nustatytos 
naudojimosi jomis sąlygos, įskaitant visų 
pirma naudojimosi teise nemokamai 
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti ir ištrinti, taip pat naudojimosi 
teise nesutikti tvarką. Duomenų valdytojas 
turėtų būti įpareigotas į duomenų subjekto 
prašymus atsakyti per nustatytą terminą ir, 
jei duomenų subjekto prašymo negali 
patenkinti, nurodyti priežastis;

Or. en

Pagrindimas

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
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access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Pakeitimas 233
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 234
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) informacija apie duomenų subjekto 
asmens duomenų tvarkymą turėtų būti 
suteikta duomenis renkant arba – kai 
duomenys renkami ne iš duomenų subjekto 
– per pagrįstą laikotarpį, priklausomai nuo 
konkretaus atvejo aplinkybių. Kai 

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

duomenis galima teisėtai atskleisti kitam 
duomenų gavėjui remiantis šio reglamento 
nuostatomis, pavyzdžiui, gavus duomenų
subjekto sutikimą, duomenų subjektas 
apie tai turėtų būti informuojamas pirmo 
duomenų atskleidimo jų gavėjui metu;

Or. en

Pakeitimas 235
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) tačiau šią pareigą nebūtina nustatyti 
tais atvejais, kai duomenų subjektas jau 
buvo informuotas arba kai duomenų 
įrašymas ar atskleidimas įtvirtintas 
įstatyme, arba kai pateikti informaciją 
duomenų subjektui neįmanoma arba 
reikalautų neproporcingai didelių pastangų.
Pastarasis atvejis būtų, pavyzdžiui, 
duomenis tvarkant istoriniais, statistiniais 
arba mokslinių tyrimų tikslais; tokioje 
situacijoje galima atsižvelgti į duomenų 
subjektų skaičių, duomenų senumą ir bet 
kurias priimtas kompensacines 
priemones;

(50) tačiau šią pareigą nebūtina nustatyti 
tais atvejais, kai duomenų subjektas jau 
buvo informuotas arba kai duomenų 
įrašymas ar atskleidimas įtvirtintas 
įstatyme, arba kai pateikti informaciją 
duomenų subjektui neįmanoma arba tai 
reikalautų neproporcingai didelių pastangų.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektų teisės yra būtinos norint duomenų subjektams patiems apsaugoti savo 
duomenis ir naudotis savo su apsauga nuo duomenų valdytojų susijusiomis teisėmis. Šios 
teisės yra vienas iš pagrindinių būdų siekti valdytojų atskaitomybės. Dėl šios priežasties 
reikėtų stiprinti teises į informaciją, prieigą, atitaisymą, panaikinimą ir duomenų perkėlimą. 
Tai vartotojams padėtų suprasti, kas vyksta su jų duomenimis ir juos kontroliuoti. Išimtys ir 
netaikymo atvejai turėtų būti labai ribojami. Šiuo pakeitimu išbraukiamas tekstas, kuris gali 
būti neteisingai interpretuojamas kaip skatinantis žemesnio lygio apsaugą tam tikro pobūdžio 
duomenims.
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Pakeitimas 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 237
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 
galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 

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

teisę žinoti ir būti informuotas, pavyzdžiui, 
apie tai, kokiais tikslais duomenys 
tvarkomi, kaip ilgai jie bus laikomi, kas yra 
duomenų gavėjas, pagal kokią logiką 
duomenys tvarkomi ir kokios galėtų būti 
tokio duomenų tvarkymo pasekmės bent 
jau tais atvejais, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas profiliavimu. Ši teisė neturėtų 
varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant komercines paslaptis arba 
intelektinės nuosavybės teises, pavyzdžiui,
autorių teisių, kuriomis saugoma 
programinė įranga. Tačiau tai neturėtų 
lemti, kad duomenų subjektui būtų 
atsisakyta suteikti visą informaciją;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektų teisės yra būtinos norint duomenų subjektams patiems apsaugoti savo 
duomenis ir naudotis savo su apsauga nuo duomenų valdytojų susijusiomis teisėmis. Šios 
teisės yra vienas iš pagrindinių būdų siekti valdytojų atskaitomybės. Dėl šios priežasties 
reikėtų stiprinti teises į informaciją, prieigą, atitaisymą, panaikinimą ir duomenų perkėlimą. 
Tai vartotojams padėtų suprasti, kas vyksta su jų duomenimis ir juos kontroliuoti. Išimtys ir 
netaikymo atvejai turėtų būti labai ribojami. Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti Komisijos 
pasiūlymą.

Pakeitimas 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) duomenų valdytojas turėtų naudotis 
visomis pagrįstomis priemonėmis, kad 
patikrintų prašančio leisti susipažinti su 
duomenimis duomenų subjekto tapatybę, 
ypač kai tai susiję su interneto paslaugomis 
ir interneto identifikatoriais. Duomenų 
valdytojas neturėtų saugoti asmens 
duomenų vien tam, kad galėtų atsakyti į 
galimus prašymus;

(52) duomenų valdytojas turėtų naudotis 
visomis pagrįstomis priemonėmis,
atsižvelgdamas į produktą ar teikiamą 
paslaugą arba kitais atvejais į nustatytus 
duomenų valdytojo ir duomenų subjekto 
santykius ir į tvarkomų asmens duomenų
konfidencialumą, kad patikrintų prašančio 
leisti susipažinti su duomenimis duomenų 
subjekto tapatybę, ypač kai tai susiję su 
interneto paslaugomis ir interneto 
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identifikatoriais. Duomenų valdytojas 
neturėtų saugoti asmens duomenų ar būti 
priverstas juos rinkti vien tam, kad galėtų 
atsakyti į galimus prašymus;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais teisės susipažinti su duomenimis reikalavimo įgyvendinimo pasekmė bus 
ta, kad duomenų valdytojas turės surinkti (daugiau) asmens duomenų iš duomenų subjekto, 
kad galėtų patenkinti prašymą. Turint mintyje duomenų kiekio mažinimo principą šios 
pasekmės reikėtų vengti.

Pakeitimas 239
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) duomenų valdytojas turėtų naudotis 
visomis pagrįstomis priemonėmis, kad 
patikrintų prašančio leisti susipažinti su 
duomenimis duomenų subjekto tapatybę, 
ypač kai tai susiję su interneto paslaugomis 
ir interneto identifikatoriais. Duomenų 
valdytojas neturėtų saugoti asmens 
duomenų vien tam, kad galėtų atsakyti į 
galimus prašymus;

(52) duomenų valdytojas turėtų naudotis 
visomis pagrįstomis priemonėmis, kad 
patikrintų prašymo leisti susipažinti su 
duomenimis autentiškumą, ypač kai tai 
susiję su interneto paslaugomis ir interneto 
identifikatoriais. Duomenų valdytojas 
neturėtų saugoti asmens duomenų vien 
tam, kad galėtų atsakyti į galimus 
prašymus;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektų teisės yra būtinos norint duomenų subjektams patiems apsaugoti savo 
duomenis ir naudotis savo su apsauga nuo duomenų valdytojų susijusiomis teisėmis. Šios 
teisės yra vienas iš pagrindinių būdų siekti valdytojų atskaitomybės. Dėl šios priežasties 
reikėtų stiprinti teises į informaciją, prieigą, atitaisymą, panaikinimą ir duomenų perkėlimą. 
Tai vartotojams padėtų suprasti, kas vyksta su jų duomenimis ir juos kontroliuoti. Išimtys ir 
netaikymo atvejai turėtų būti labai ribojami. Visiškai galimas daiktas, kad tam tikromis 
aplinkybėmis nėra būtina nustatyti duomenų subjekto tapatybės, kad būtų galima suteikti 
prieigą.
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Pakeitimas 240
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau 
panoro, kad tokie – ypač internete 
saugomi – asmens duomenys būtų 
pašalinti. Tačiau turėtų būti leidžiama 
toliau saugoti duomenis, jei to reikia 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių tyrimų 
tikslais, siekiant apginti viešąjį interesą 
visuomenės sveikatos srityje ar norint 
pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę, kai tai 
numatyta pagal įstatymą arba yra pagrindas 
duomenų tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti ir ištrinti jo asmens 
duomenis. Pirmiausia, duomenų subjektai 
turėtų turėti teisę reikalauti, kad jų 
duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Tačiau galėtų būti leidžiama 
toliau saugoti duomenis, jei to reikia 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių tyrimų 
tikslais, siekiant apginti viešąjį interesą 
visuomenės sveikatos srityje ar norint 
pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę, kai tai 
numatyta pagal įstatymą arba yra pagrindas 
duomenų tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

Or. en

Pagrindimas

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
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exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Pakeitimas 241
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(54) siekiant sustiprinti teisę reikalauti 
ištrinti duomenis internetinėje aplinkoje, ji
turėtų būti išplėsta taip, kad duomenų 
valdytojas, kuris asmens duomenis 
paskelbė viešai, būtų įpareigotas 
informuoti trečiuosius asmenis apie 
duomenų subjekto prašymą ištrinti 
duomenis. Duomenų valdytojas turėtų būti 
laikomas atsakingu už jų paskelbimą, jei jis 
davė tokį leidimą tretiesiems asmenims;

Or. en

Pagrindimas

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
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implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Pakeitimas 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(55) kai asmens duomenys tvarkomi 
elektroninėmis priemonėmis ir 
susistemintu bei dažnai naudojamu 
elektroniniu formatu, duomenų subjektai 
turėtų turėti teisę nemokamai savo 
duomenų kopiją taip pat gauti 
elektroniniu, sąveikiu ir susistemintu 
dažniausiai naudojamu formatu, kad galėtų 
geriau kontroliuoti savo asmens duomenis 
ir pasinaudoti savo teise su jais susipažinti.
Be to, duomenų subjektui taip pat turėtų 
būti leidžiama savo pateiktus duomenis 
persiųsti iš vienos automatizuotos 
programos, pavyzdžiui, socialinio tinklo, į 
kitą. Visuomenės informavimo paslaugų 
teikėjai tokių duomenų perdavimo 
neturėtų padaryti šių paslaugų teikimo 
būtina sąlyga. Socialiniai tinklai turėtų 
būti skatinami duomenis saugoti tokiu 
būdu, kuris leistų veiksmingai perduoti 
duomenis duomenų subjektams;

Or. en

Pagrindimas

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
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conditional on transferring data from previous service providers.

Pakeitimas 243
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų 
subjektas turėtų galėti nemokamai, 
paprastai ir veiksmingai pasinaudoti teise 
nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu;

(57) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų
subjektas turėtų galėti iš anksto
nemokamai, paprastai ir veiksmingai 
pasinaudoti teise nesutikti su tokiu 
duomenų tvarkymu;

Or. en

Pagrindimas

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Pakeitimas 244
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

profiliavimas draudžiamas. Kaip nurodyta 
Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos 
komercinės veiklos 5 straipsnio 2 dalyje, 
šio reglamento 20 straipsnyje minimas 
sprendimas yra nesąžiningas, jei jis:

a) prieštarauja profesinio atidumo 
reikalavimams ir
b) iš esmės iškreipia arba gali iškreipti 
vidutinio vartotojo, kurį produktas (ar 
paslauga) pasiekia arba kuriam yra 
skirtas, ekonominį elgesį arba vidutinio 
grupės nario, jei komercinė veikla 
nukreipta į tam tikrą vartotojų grupę, 
ekonominį elgesį.
Europos Komisijos ir nacionalinių už 
įgyvendinimą atsakingų subjektų 
pateiktose Nesąžiningos komercinės 
veiklos direktyvos taikymo gairėse ši 
apibrėžtis paaiškinama išsamiau;

Or. en

Pakeitimas 245
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai. Tačiau tokia priemonė 
turėtų būti leidžiama, kai ji aiškiai 
numatyta įstatyme, įgyvendinta sudarant 
arba vykdant sutartį arba kai buvo gautas 

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

gautas duomenų subjekto sutikimas. Bet 
kuriuo atveju tokiam duomenų tvarkymui 
turėtų būti taikomos tinkamos apsaugos 
priemonės, pavyzdžiui, duomenų subjekto 
informavimas arba teisė reikalauti žmogaus 
įsikišimo, o tokia priemonė neturėtų būti 
taikoma vaikui. Tokiu tvarkymu niekada, 
apgalvotai ar ne, negalima paskatinti 
duomenų subjektų diskriminacijos rasiniu 
arba etninės kilmės, politinių pažiūrų, 
religijos arba įsitikinimų, priklausymo 
profesinėms sąjungoms arba seksualinės 
orientacijos pagrindu. Dėl diskriminacijos 
pavojaus tokio tvarkymo niekada 
negalima naudoti siekiant nuspėti ypač 
retai pasitaikančias ypatybes;

Or. en

Pagrindimas

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Pakeitimas 246
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 247
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) Sąjungos arba valstybės narės teisėje 
gali būti nustatyti ribojimai, kuriais 
suvaržomi konkretūs principai ir teisė gauti 
informaciją, susipažinti su duomenimis, 
teisė reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis 
ar teisė į duomenų perkeliamumą, 
profiliavimu grindžiamos priemonės, taip 
pat duomenų subjekto informavimas apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą ir kai 
kurios susijusios duomenų valdytojų 
pareigos, jeigu toks ribojimas reikalingas ir 
proporcingas demokratinėje visuomenėje 
siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, 
įskaitant žmonių gyvybių apsaugą 
reaguojant į gaivalines ar žmogaus sukeltas 
nelaimes, nusikalstamos veikos arba 

(59) Sąjungos arba valstybės narės teisėje 
gali būti nustatyti ribojimai, kuriais 
suvaržomi konkretūs principai ir teisė gauti 
informaciją, susipažinti su duomenimis, 
teisė reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis 
ar teisė į duomenų perkeliamumą, 
profiliavimu grindžiamos priemonės, taip 
pat duomenų subjekto informavimas apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą ir kai 
kurios susijusios duomenų valdytojų 
pareigos, jeigu toks ribojimas būtinai
reikalingas ir proporcingas demokratinėje 
visuomenėje siekiant užtikrinti visuomenės 
saugumą, įskaitant žmonių gyvybių 
apsaugą reaguojant į gaivalines ar žmogaus 
sukeltas nelaimes, nusikalstamos veikos 
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reglamentuojamų profesijų etikos taisyklių 
pažeidimų prevenciją, tyrimą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už juos, taip 
pat siekiant apginti kitus Sąjungos ar 
valstybių narių viešuosius interesus, visų 
pirma, svarbius ekonominius arba 
finansinius Sąjungos ar valstybių narių 
interesus, arba užtikrinti duomenų subjekto 
arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
Šie apribojimai turėtų atitikti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos reikalavimus;

arba reglamentuojamų profesijų etikos 
taisyklių pažeidimų prevenciją, tyrimą ir 
traukimą baudžiamojon atsakomybėn už 
juos, taip pat siekiant apginti kitus 
Sąjungos ar valstybių narių viešuosius 
interesus, visų pirma, svarbius 
ekonominius arba finansinius Sąjungos ar 
valstybių narių interesus, arba užtikrinti 
duomenų subjekto arba kitų asmenų teisių 
ir laisvių apsaugą. Šie apribojimai turėtų 
atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
reikalavimus. Apie visas tokias priemones 
turėtų būti pranešama Duomenų 
apsaugos valdybai ir ji turėtų pateikti 
nuomonę. Jei ši nuomonė neigiama, 
klausimas turėtų būti perduodamas 
Komisijai, kad Europos Sąjungos 
Teisingumo Teisme būtų pradėta 
pažeidimo tyrimo procedūra;

Or. en

Pagrindimas

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Pakeitimas 248
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

būti nustatyta visapusiška duomenų 
valdytojo atsakomybė už bet kokį duomenų 
valdytojo arba jo pavedimu vykdomą 
asmens duomenų tvarkymą. Visų pirma, 
duomenų valdytojas turėtų užtikrinti, kad 
kiekviena duomenų tvarkymo operacija
atitinka šį reglamentą, ir privalėti tą įrodyti. 
Priešingu atveju nereikalingas duomenų 
tvarkymas negali būti pateisinamas 
remiantis tuo, kad reikia laikytis šio 
reglamento;

Or. en

Pagrindimas

Atskaitomybės koncepcija turi būti aiškiai paminėta. Reikia visapusiškai vengti, kad dėl bet 
kokios šiame reglamente numatytos priemonės būtų vykdomas papildomas duomenų 
tvarkymas.

Pakeitimas 249
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(61) dėl duomenų subjektų teisių ir laisvių 
apsaugos tvarkant asmens duomenis reikia 
imtis tinkamų techninių ir organizacinių 
priemonių siekiant užtikrinti, kad ir kuriant 
duomenų tvarkymo sistemas bei su jomis 
susijusias technologijas, ir duomenis 
tvarkant būtų laikomasi reglamento 
reikalavimų. Siekdamas užtikrinti ir įrodyti 
šio reglamento nuostatų laikymąsi, 
duomenų valdytojas turėtų priimti vidaus 
nuostatas ir įdiegti tinkamas priemones, 
kuriomis visų pirma paisoma pritaikytosios 
ir standartizuotosios duomenų apsaugos 
principų. Pritaikytoji apsauga yra 
procesas, per kurį duomenų apsauga ir 
privatumas integruojami plėtojant 
produktus ir paslaugas, taikant ir 
technines, ir organizacines priemones. 
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Standartizuotoji duomenų apsauga 
reiškia, kad produktai arba paslaugos 
pateikiami taip, kad būtų apribotas 
asmens duomenų tvarkymas ir ypač jų 
atskleidimas. Visų pirma asmens 
duomenys pagal nutylėjimą neturėtų būti 
atskleidžiami neribotam skaičiui asmenų;

Or. en

Pagrindimas

Kad pritaikytoji apsauga būtų veiksminga, ją reikia griežtai įgyvendinti visais kūrimo proceso
etapais ir aiškiau apibrėžti. Ir pritaikytoji apsauga, ir standartizuotoji apsauga turėtų būti 
apibrėžtos aiškiau, kaip siūloma pakeitime.

Pakeitimas 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(61) kad būtų patenkinti vartotojų ir 
verslo įmonių duomenų subjektų teisių ir 
laisvių apsaugos poreikiai, tvarkant asmens 
duomenis būtų galima imtis tinkamų 
organizacinių priemonių siekiant užtikrinti, 
kad ir kuriant duomenų tvarkymo sistemas, 
ir duomenis tvarkant, būtų laikomasi 
reglamento reikalavimų. Reikėtų skatinti
priemones, kuriomis siekiama padidinti 
vartotojų informuotumą ir palengvinti 
pasirinkimą. Jos turėtų būti grindžiamos 
pramonės bendradarbiavimu ir 
palankumu novatoriškiems sprendimams, 
produktams ir paslaugoms;

Or. en

Pagrindimas

Privatumo ir duomenų apsaugos integravimo į vidaus procesus metodas turėtų išlikti lankstus 
ir palikti pritaikymo galimybę. Pritaikytosios apsaugos koncepcija turi būti įgyvendinama 
nepaisant naudojamos technologijos, nepristatant konkrečios technologijos ar veiklos metodo 
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ir neprisidedant prie IRT ir kitų sektorių diferenciacijos.

Pakeitimas 251
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekiant užtikrinti duomenų subjektų 
teises ir laisves ir nustatyti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atsakomybę, šiame reglamente reikia 
aiškiai paskirstyti atsakomybę – taip pat ir 

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

priežiūros institucijų stebėjimo ir 
priemonių atžvilgiu – be kita ko, tais 
atvejais, kai duomenų valdytojas kartu su 
kitais duomenų valdytojais nustato 
duomenų tvarkymo tikslus, arba kai 
duomenų tvarkymo operacija atlikta 
duomenų valdytojo pavedimu.

Or. en

Pakeitimas 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 254
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Skaitmeninėje aplinkoje nebetinka įmonės dydį matuoti darbuotojų skaičiumi. Neseniai 
fotomanipuliacijos įmonė buvo nupirkta už milijardą dolerių. Tuo metu joje dirbo 13 
darbuotojų. Svarbus tik duomenų subjektų skaičius.

Pakeitimas 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 257
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 258
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ne visi asmens duomenys vienodi. Tam tikrais atvejais surinkti asmens duomenys yra 
slaptesnio pobūdžio, pvz., asmens duomenys, kuriuos surenka kelionių agentūros ar 
rinkodaros organizacijos.
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Pakeitimas 259
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios tinkamos priežasties, dėl kurios priemonių skatinimu turėtų užsiimti tik Europos 
Komisija.

Pakeitimas 260
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 

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

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

Or. en

Pakeitimas 261
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 262
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 264
Amelia Andersdotter

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

(70a) Direktyvoje 2002/58/EB nustatomos 
pranešimo apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimus prievolės, kai 
asmens duomenys tvarkomi teikiant viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslaugas 
Sąjungos viešuosiuose ryšių tinkluose. 
Kai viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai teikia kitas paslaugas, jie 
įpareigoti pranešti apie pažeidimus pagal 
šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) kai iš duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo paaiškėja, kad duomenų 
tvarkymo operacijos susijusios su didele 
konkrečia rizika duomenų subjektų teisėms 
ir laisvėms, kaip antai rizika, kad naudojant 
konkrečias naujas technologijas fiziniams 
asmenims bus užkirstas kelias pasinaudoti 
savo teisėmis, prieš pradedant operacijas 
reikėtų su priežiūros institucija 
konsultuotis dėl su rizika susijusio 
duomenų tvarkymo, kuris galėtų pažeisti 
šio reglamento reikalavimus, ir pateikti 
pasiūlymus, kaip tokią padėtį ištaisyti. 
Konsultuotis reikėtų ir rengiant 
nacionalinio parlamento teisėkūros 
priemonę arba ja pagrįstą priemonę, 
kuria apibrėžiamas duomenų tvarkymo 
pobūdis ir nustatomos tinkamos apsaugos 
priemonės;

(74) kai iš duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo paaiškėja, kad duomenų 
tvarkymo operacijos susijusios su didele 
konkrečia rizika duomenų subjektų teisėms 
ir laisvėms, kaip antai rizika, kad naudojant 
konkrečias naujas technologijas fiziniams 
asmenims bus užkirstas kelias pasinaudoti 
savo teisėmis, prieš pradedant operacijas 
reikėtų su priežiūros institucija 
konsultuotis dėl su rizika susijusio 
duomenų tvarkymo, kuris galėtų pažeisti 
šio reglamento reikalavimus;

Or. en
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Pagrindimas

Priežiūros institucijos ir duomenų valdytojai bei tvarkytojai turėtų konsultuotis, jei esama 
požymių, kad duomenų tvarkymo operacijos susijusios su didele konkrečia rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms ir kad su rizika susijęs duomenų tvarkymas galėtų pažeisti šio 
reglamento reikalavimus.

Pakeitimas 266
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 267
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 268
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) asmens duomenų judėjimas iš vienos 
valstybės į kitą reikalingas tarptautinės 
prekybos plėtrai ir tarptautiniam 
bendradarbiavimui. Šiems srautams 
padidėjus, kilo naujų sunkumų ir naujų 
reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
Tačiau kai asmens duomenys perduodami 
iš Sąjungos į trečiąsias šalis arba 
tarptautinėms organizacijoms, neturėtų 
sumažėti Sąjungoje šiuo reglamentu 
fiziniams asmenims garantuojamos 
apsaugos lygis. Bet kuriuo atveju 
duomenys trečiosioms šalims gali būti 
perduodami tik besąlygiškai laikantis šio 
reglamento nuostatų;

(78) asmens duomenų judėjimas iš vienos 
valstybės į kitą reikalingas tarptautinės 
prekybos plėtrai ir tarptautiniam 
bendradarbiavimui. Šiems srautams 
padidėjus, kilo naujų sunkumų ir naujų 
reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
Tačiau kai asmens duomenys perduodami 
iš Sąjungos į trečiąsias šalis arba 
tarptautinėms organizacijoms, neturėtų 
sumažėti Sąjungoje šiuo reglamentu 
fiziniams ir juridiniams asmenims 
garantuojamos apsaugos lygis. Bet kuriuo 
atveju duomenys trečiosioms šalims gali 
būti perduodami tik besąlygiškai laikantis 
šio reglamento nuostatų;

Or. de

Pakeitimas 269
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(79) šis reglamentas nedaro poveikio 
Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytiems 
tarptautiniams susitarimams, kuriais 
reglamentuojamas asmens duomenų 
perdavimas, įskaitant tinkamas duomenų 
subjektų apsaugos priemones;

(79) per pereinamąjį [5 metų] laikotarpį 
po šio reglamento įsigaliojimo jis nedaro 
poveikio Sąjungos ir trečiųjų šalių 
sudarytiems tarptautiniams susitarimams, 
kuriais reglamentuojamas asmens duomenų 
perdavimas, įskaitant tinkamas duomenų 
subjektų apsaugos priemones. Per 
pereinamąjį laikotarpį persvarstomi visi 
Sąjungos ir trečiųjų šalių sudaryti 
tarptautiniai susitarimai, kuriais 
reglamentuojamas asmens duomenų 
perdavimas, įskaitant tinkamas duomenų 
subjektų apsaugos priemones, siekiant 
suderinti juos su šiuo reglamentu; .

Or. en

Pakeitimas 270
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(79) šis reglamentas nedaro poveikio 
Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytiems 
tarptautiniams susitarimams, kuriais 
reglamentuojamas asmens duomenų 
perdavimas, įskaitant tinkamas duomenų 
subjektų apsaugos priemones;

(79) šis reglamentas nedaro poveikio 
Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytiems 
tarptautiniams susitarimams, kuriais 
reglamentuojamas asmens duomenų 
perdavimas, įskaitant tinkamas duomenų 
subjektų apsaugos priemones, 
užtikrinančias atitinkamą piliečių 
pagrindinių teisių apsaugos lygį;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas suderinamumas su požiūriu, kuriuo grindžiamas šis reglamentas.
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Pakeitimas 271
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 272
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
82 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82) Komisija taip pat gali pripažinti, kad 
trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo 

Išbraukta.
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duomenų apsaugos lygio. Todėl asmens 
duomenų perdavimas į tą trečiąją šalį 
turėtų būti draudžiamas. Tokiu atveju 
turėtų būti numatyta galimybė Komisijai 
konsultuotis su tokiomis trečiosiomis 
šalimis arba tarptautinėmis
organizacijomis;

Or. en

Pagrindimas

Daroma išvada, kad į bet kurią šalį, kuri, manoma, neužtikrina tinkamo lygio duomenų 
apsaugos, neturėtų būti perduodami ES duomenys. Todėl ši konstatuojamoji dalis neprideda 
aiškumo ir nesuteikia prasmės.

Pakeitimas 273
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) jei sprendimas dėl tinkamumo 
nepriimtas, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų duomenų subjektams 
numatyti tinkamas apsaugos priemones 
nepakankamai duomenų apsaugai 
trečiojoje šalyje kompensuoti. Tokios 
apsaugos priemonės galėtų būti 
rėmimasis įmonei privalomomis 
taisyklėmis, Komisijos priimtomis 
standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis, priežiūros institucijos 
priimtomis standartinėmis duomenų 
apsaugos sąlygomis, priežiūros 
institucijos patvirtintomis sutarties 
sąlygomis ar kitomis tinkamomis ir 
proporcingomis priemonėmis, 
pateisinamomis atsižvelgiant į visas 
duomenų perdavimo operacijos ar 
operacijų sekos aplinkybes ir 
patvirtintomis priežiūros institucijos;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Išbraukus šią konstatuojamąją dalį būtų pakartojamas 44 straipsnio pakeitimas, kuriuo 
išbraukiama ši išimtis dėl teisėtų duomenų valdytojo interesų.

Pakeitimas 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 275
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Viešojo intereso išimtis turėtų būti dar labiau apribota, kaip tai atitinkamai siūloma 
44 straipsnio pakeitime.

Pakeitimas 276
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) duomenų perdavimas, kurio 
negalima laikyti dažnu ar masiniu, taip 
pat turėtų būti galimas, kai duomenų 
valdytojas ar tvarkytojas siekia teisėtų 
interesų, jeigu jis įvertino visas su 
duomenų perdavimu susijusias 
aplinkybes. Duomenis tvarkant istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 

Išbraukta.
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turėtų būti atsižvelgiama į teisėtus 
visuomenės lūkesčius dėl išaugusios žinių 
apimties;

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus šią konstatuojamąją dalį būtų pakartojamas 44 straipsnio pakeitimas, kuriuo 
išbraukiama ši išimtis dėl teisėtų duomenų valdytojo interesų.

Pakeitimas 277
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
89 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(89) visada, kai Komisija nėra priėmusi 
sprendimo dėl tinkamo duomenų apsaugos 
lygio trečiojoje šalyje, duomenų valdytojas 
arba tvarkytojas turėtų rinktis tokias 
galimybes, kuriomis duomenų subjektams
užtikrinama, kad jie Sąjungoje ir toliau 
galės naudotis jų duomenų tvarkymui 
Sąjungoje taikomomis pagrindinėmis 
teisėmis ir apsaugos priemonėmis, kai tik 
tie duomenys bus perduoti;

(89) visada, kai Komisija nėra priėmusi 
sprendimo dėl tinkamo duomenų apsaugos 
lygio trečiojoje šalyje, duomenų valdytojas 
arba tvarkytojas turėtų rinktis tokias 
galimybes, kuriomis duomenų subjektams
suteikiama teisiškai privaloma garantija, 
kad jie Sąjungoje ir toliau galės naudotis jų 
duomenų tvarkymui Sąjungoje taikomomis 
pagrindinėmis teisėmis ir apsaugos 
priemonėmis, kai tik tie duomenys bus 
perduoti. Ši garantija apims ir finansinės 
žalos atlyginimą tais atvejais, kai 
duomenys prarandami, su jais neteisėtai 
susipažįstama arba jie neteisėtai tvarkomi, 
taip pat prievolę, nepaisant vietinių teisės 
aktų, pateikti išsamią informaciją apie 
visus trečiosios šalies valdžios institucijų 
prieigos prie duomenų atvejus;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekstas per daug miglotas ir nesutampa su likusiu reglamento tekstu.



AM\922340LT.doc 85/135 PE502.053v01-00

LT

Pakeitimas 278
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) kai kurios trečiosios šalys priėmė 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
tiesiogiai reguliuojama valstybių narių 
jurisdikcijai priklausančių fizinių ir 
juridinių asmenų veikla. Ekstrateritoriniu
šių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymu
galėtų būti pažeista tarptautinė teisė ir
trikdoma šiuo reglamentu Sąjungoje 
garantuojama fizinių asmenų apsauga. .
Perduoti duomenis turėtų būti leidžiama tik 
jeigu įvykdytos duomenų perdavimui į 
trečiąsias šalis taikomos šio reglamento 
sąlygos. Taip gali būti, pavyzdžiui, jeigu 
atskleisti duomenis būtina ginant svarbų 
Sąjungos ar duomenų valdytojui taikytinos 
valstybės narės teisėje pripažintą viešąjį 
interesą. Svarbaus viešojo intereso buvimo 
sąlygas Komisija turėtų tiksliau nustatyti 
deleguotajame akte;

(90) kai kurios trečiosios šalys priėmė 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
tiesiogiai reguliuojama valstybių narių 
jurisdikcijai priklausančių fizinių ir 
juridinių asmenų veikla. Ekstrateritorinis
šių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymas 
pagal nutylėjimą turi būti laikomas 
tarptautinės teisės pažeidimu ir juo galėtų 
būti trikdoma šiuo reglamentu Sąjungoje 
garantuojama fizinių asmenų apsauga. .
Perduoti duomenis turėtų būti leidžiama tik 
jeigu įvykdytos duomenų perdavimui į 
trečiąsias šalis taikomos šio reglamento 
sąlygos. Taip gali būti, pavyzdžiui, jeigu 
atskleisti duomenis būtina ginant svarbų 
Sąjungos ar duomenų valdytojui taikytinos 
valstybės narės teisėje pripažintą viešąjį 
interesą. Svarbaus viešojo intereso buvimo 
sąlygas Komisija turėtų tiksliau nustatyti 
deleguotajame akte. Vien teisės akto 
buvimas šalyje, kuriuo bent teoriškai 
(nesvarbu, ar tai būtų taikoma) būtų 
leidžiama eksteritoriali prieiga prie 
Europos piliečių duomenų, yra 
pakankamai svari priežastis atšaukti tos 
šalies duomenų apsaugos tvarkos 
pripažinimą tinkama ar nutraukti bet kokį 
atitinkamą dvišalį susitarimą su ta šalimi;

Or. en

Pagrindimas

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
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place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Pakeitimas 279
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) kai kurios trečiosios šalys priėmė 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
tiesiogiai reguliuojama valstybių narių 
jurisdikcijai priklausančių fizinių ir 
juridinių asmenų veikla. Ekstrateritoriniu 
šių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymu 
galėtų būti pažeista tarptautinė teisė ir 
trikdoma šiuo reglamentu Sąjungoje 
garantuojama fizinių asmenų apsauga.
Perduoti duomenis turėtų būti leidžiama tik 
jeigu įvykdytos duomenų perdavimui į 
trečiąsias šalis taikomos šio reglamento 
sąlygos. Taip gali būti, pavyzdžiui, jeigu 
atskleisti duomenis būtina ginant svarbų 
Sąjungos ar duomenų valdytojui taikytinos 
valstybės narės teisėje pripažintą viešąjį 
interesą. Svarbaus viešojo intereso buvimo 
sąlygas Komisija turėtų tiksliau nustatyti 
deleguotajame akte;

(90) kai kurios trečiosios šalys priėmė 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
tiesiogiai reguliuojama valstybių narių 
jurisdikcijai priklausančių fizinių ir 
juridinių asmenų veikla. Ekstrateritoriniu 
šių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymu 
galėtų būti pažeista tarptautinė teisė ir 
trikdoma šiuo reglamentu Sąjungoje 
garantuojama fizinių ir juridinių asmenų 
apsauga. Perduoti duomenis turėtų būti 
leidžiama tik jeigu įvykdytos duomenų 
perdavimui į trečiąsias šalis taikomos šio 
reglamento sąlygos. Taip gali būti, 
pavyzdžiui, jeigu atskleisti duomenis 
būtina ginant svarbų Sąjungos ar duomenų 
valdytojui taikytinos valstybės narės teisėje 
pripažintą viešąjį interesą. Svarbaus 
viešojo intereso buvimo sąlygas Komisija 
turėtų tiksliau nustatyti deleguotajame 
akte;

Or. de

Pakeitimas 280
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
92 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(92) visiškai nepriklausomai savo funkcijas 
vykdančių priežiūros institucijų įsteigimas

(92) visiškai nepriklausomai savo funkcijas 
vykdančių priežiūros institucijų įsteigimas 
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valstybėse narėse yra esminė fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant jų asmens 
duomenis dalis. Valstybės narės gali 
įsteigti daugiau nei vieną priežiūros 
instituciją atsižvelgdamos į savo 
konstitucinę, organizacinę ir 
administracinę sandarą;

valstybėse narėse yra esminė fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant jų asmens 
duomenis dalis. Valstybės narės gali 
įsteigti daugiau nei vieną priežiūros 
instituciją atsižvelgdamos į savo 
konstitucinę, organizacinę ir 
administracinę sandarą. 
Nepriklausomumas gali būti suprantamas 
kaip tiesioginio ar netiesioginio politinio 
dalyvavimo renkant vadovus nebuvimas ir 
atitinkamų asmeninių finansinių išteklių 
ir teisinių galimybių, kurių reikia jų 
vaidmeniui atlikti, turėjimas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 281
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
94 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94) kiekvienai priežiūros institucijai turėtų 
būti suteikta pakankamai finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, taip pat patalpos ir 
infrastruktūra, kurie joms būtini siekiant 

(94) kiekvienai priežiūros institucijai turėtų 
būti suteikta pakankamai finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, ypač daug dėmesio 
skiriant tinkamų personalo techninių 
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veiksmingai vykdyti užduotis, įskaitant su 
savitarpio pagalba ir bendradarbiavimu su 
kitomis priežiūros institucijomis visoje 
Sąjungoje susijusias užduotis;

įgūdžių užtikrinimui, taip pat patalpos ir 
infrastruktūra, kurie joms būtini siekiant 
veiksmingai vykdyti užduotis, įskaitant su 
savitarpio pagalba ir bendradarbiavimu su 
kitomis priežiūros institucijomis visoje 
Sąjungoje susijusias užduotis;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 282
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
95 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 283
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
96 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(96) priežiūros institucijos turėtų stebėti, 
kaip taikomos šio reglamento nuostatos, ir 
padėti jas nuosekliai taikyti visoje 
Sąjungoje, kad būtų apsaugoti fiziniai 
asmenys tvarkant jų asmens duomenis ir 
palengvintas asmens duomenų judėjimas 
vidaus rinkoje. Siekdamos šių tikslų, 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija.

(96) priežiūros institucijos turėtų stebėti, 
kaip taikomos šio reglamento nuostatos, ir 
padėti jas nuosekliai taikyti visoje 
Sąjungoje, kad būtų apsaugoti fiziniai ir 
juridiniai asmenys tvarkant jų asmens 
duomenis ir palengvintas asmens duomenų 
judėjimas vidaus rinkoje. Siekdamos šių 
tikslų, priežiūros institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija.

Or. de

Pakeitimas 284
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
97 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(97) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, o 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė vykdo veiklą Sąjungoje, viena 
priežiūros institucija turėtų būti 
kompetentinga stebėti duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo veiklą visoje Sąjungoje ir 
priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų 
vienodžiau taikoma teisė, užtikrintas 
teisinis tikrumas ir tokiems duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams 
sumažėtų administracinė našta. 
Vykdydama šią veiklą tokia priežiūros 
institucija turėtų imtis atitinkamų 
veiksmų bendradarbiauti su kolegomis iš 
kitų valstybių narių, kuriose yra duomenų 
subjektų, kuriuos, tikėtina, gali paveikti 
tvarkymo operacijos, taip pat prireikus 
įtraukti Europos duomenų apsaugos 
valdybą, be kita ko, vykdant bendrus 
tyrimus. Turėtų būti nustatyti tinkami 
mechanizmai, kurie užtikrintų, kad 
mažesnės priežiūros institucijos turėtų 
finansinių ir administracinių galimybių 
bei žmogiškųjų išteklių, kad galėtų 
susidoroti su galima papildoma joms 
tenkančia našta;

Or. en

Pagrindimas

Pastebima tendencija, kad tarptautinės internetinės kompanijos dažnai steigiasi kai kuriose 
mažesnėse ES valstybėse narėse. Nesant mechanizmo, kuris užtikrintų, kad šių DAI 
patiriamos išlaidos suteikiant tinkamą priežiūrą nebūtų per didelės, tokiomis aplinkybėmis 
galėtų susidaryti didelių priežiūros spragų. Už duomenų valdytojų, tvarkančių asmens 
duomenis daugelyje valstybių narių, priežiūrą atsakinga DAI turėtų imtis atitinkamų veiksmų 
bendradarbiauti su kolegomis kitose valstybėse narėse. Tam tikrais atvejais gali būti tinkama 
įtraukti valdybą.

Pakeitimas 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Pasiūlymas dėl reglamento
97 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 286
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
98 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(98a) jei dėl tokio duomenų tvarkymo 
duomenų subjektas pateikia skundą, 
kompetentinga institucija, užtikrinant, 
kad taikomas vieno langelio principas, 
turėtų būti valstybės narės, kurioje yra 
duomenų subjekto pagrindinė gyvenamoji 
vieta, priežiūros institucija. Jei duomenų 
subjektai pateikia panašių skundų dėl 
duomenų tvarkymo skirtingose valstybėse 
narėse, kompetentinga institucija yra ta, 
kuri pirmoji imasi jį spręsti;

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 287
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
104 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(104) kiekviena priežiūros institucija turėtų 
turėti teisę dalyvauti bendrose priežiūros 
institucijų operacijose. Prašomoji 
priežiūros institucija turėtų būti įpareigota į 
prašymą atsakyti per nustatytą terminą;

(104) kiekviena priežiūros institucija turėtų 
turėti teisę dalyvauti bendrose priežiūros 
institucijų operacijose. Prašomoji 
priežiūros institucija turėtų būti įpareigota į 
prašymą atsakyti per nustatytą terminą. 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
turėtų turėti galimybę koordinuoti tokią 
veiklą, jei susijusios priežiūros institucijos 
to pageidauja. Kiekviena priežiūros 
institucija turėtų turėti teisę dalyvauti 
bendrose priežiūros institucijų 
operacijose. Prašomoji priežiūros 
institucija turėtų būti įpareigota į prašymą 
atsakyti per nustatytą terminą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingesnio bendradarbiavimo valdybai reikėtų patikėti koordinuoti bendrus 
tyrimus, jei susijusios DAI to pageidauja. Taip pat žiūrėkite siūlomą susijusį 66 straipsnio 
pakeitimą.

Pakeitimas 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
105 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 289
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) siekdama užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi, Komisija gali šiuo klausimu 
priimti nuomonę arba sprendimą, kuriuo 
priežiūros institucija įpareigojama 
sustabdyti priemonės projekto priėmimą;

(107) siekdama užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi, Komisija gali šiuo klausimu 
priimti nuomonę arba skubos atvejais
sprendimą, kuriuo priežiūros institucija 
įpareigojama sustabdyti priemonės 
projekto priėmimą;

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas prieštarauja pačios Komisijos pozicijai dėl nepriklausomų DAI.

Pakeitimas 290
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
110 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(110) Sąjungos lygmeniu turėtų būti 
įsteigta Europos duomenų apsaugos 
valdyba. Ji turėtų pakeisti pagal Direktyvą 
95/46/EB įsteigtą darbo grupę asmenų 
apsaugai tvarkant asmens duomenis. Ją 
turėtų sudaryti visų valstybių narių 
priežiūros institucijų vadovai ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.
Jos veikloje turėtų dalyvauti Komisija.
Europos duomenų apsaugos valdyba turėtų 
padėti nuosekliai taikyti šį reglamentą 
visoje Sąjungoje, be kita ko, patarti
Komisijai ir skatinti priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą visoje Sąjungoje.
Atlikdama savo užduotis Europos 
duomenų apsaugos valdyba turėtų veikti 
nepriklausomai;

(110) Sąjungos lygmeniu turėtų būti 
įsteigta Europos duomenų apsaugos 
valdyba. Ji turėtų pakeisti pagal Direktyvą 
95/46/EB įsteigtą darbo grupę asmenų 
apsaugai tvarkant asmens duomenis. Ją 
turėtų sudaryti visų valstybių narių 
priežiūros institucijų vadovai ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.
Jos veikloje turėtų dalyvauti Komisija.
Europos duomenų apsaugos valdyba turėtų 
padėti nuosekliai taikyti šį reglamentą 
visoje Sąjungoje, be kita ko, patarti
Europos Sąjungos institucijoms ir skatinti 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą 
visoje Sąjungoje, įskaitant bendrų 
operacijų koordinavimą. Atlikdama savo 
užduotis Europos duomenų apsaugos 
valdyba turėtų veikti nepriklausomai;

Or. en

Pagrindimas

Nėra aiškios priežasties, dėl kurios valdyba turėtų patarti tik Komisijai.  Antruoju papildymu 
valdybai suteikiamas svarbesnis vaidmuo koordinuojant bendras DAI operacijas.

Pakeitimas 291
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
118 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei tik dalis kaltės tenka duomenų subjektui, tai neturėtų automatiškai panaikinti visos 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo atsakomybės.

Pakeitimas 292
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
121 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

asmens duomenų tvarkymui vien tik
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais turėtų būti taikomos tam 
tikrų reglamento reikalavimų išimtys, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Todėl valstybės narės turėtų 
priimti teisės nuostatas, kuriomis būtų 
nustatytos išimtys ir nukrypti leidžiančios 
nuostatos, reikalingos šioms pagrindinės 
teisėms suderinti. Tokias išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas valstybės narės 
turėtų priimti bendrųjų principų, duomenų 

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

subjekto teisių, duomenų valdytojų ir 
duomenų tvarkytojų, duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms, nepriklausomų priežiūros 
institucijų, bendradarbiavimo ir nuoseklaus 
teisės taikymu atžvilgiu. Tačiau tai 
neturėtų suteikti valstybėms narėms 
pagrindo nustatyti kitų šio reglamento 
nuostatų išimtis. Kad būtų atsižvelgta į 
teisės į saviraiškos laisvę svarbą 
demokratinėje visuomenėje, su šia laisve 
susijusias sąvokas, kaip antai žurnalistika, 
būtina aiškinti plačiai. Todėl šio 
reglamento išimčių ir nukrypti leidžiančių 
nuostatų tikslais valstybės narės turėtų 
veiklą priskirti žurnalistinei, jeigu jos 
tikslas – paskelbti informaciją, nuomones 
ar idėjas visuomenei, nepriklausomai nuo 
pasirinkto perdavimo būdo. Tokia veikla 
turėtų būti siejama ne vien su žiniasklaidos 
bendrovėmis; ji gali būti vykdoma pelno ir 
ne pelno tikslais;

Or. de

Pagrindimas

Žiniasklaidos laisvę duomenų apsaugos atžvilgiu užtikrinančios priemonės nėra susijusios 
vien tik su žurnalistika. Grėsmė iškiltų ir tiriamajai žurnalistikai, jei išorės institucijos gautų 
informaciją apie verslo keliones, informatoriams mokamus atlygius ir t. t.

Pakeitimas 293
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
121 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik 
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais turėtų būti taikomos tam 
tikrų reglamento reikalavimų išimtys, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ši ir kitos išimtys turėtų būti aiškiai apibrėžtos.

Pakeitimas 294
Amelia Andersdotter

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 295
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
121 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 296
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
126 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(126) moksliniai tyrimai šio reglamento 
tikslais turėtų apimti fundamentinius 
tyrimus, taikomuosius tyrimus ir privačių 
asmenų finansuojamus tyrimus; jie taip pat 
turi būti orientuoti į Sutarties dėl Sąjungos 
veikimo 179 straipsnio 1 dalyje nustatytą 
tikslą sukurti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę;

(126) moksliniai tyrimai šio reglamento 
tikslais turėtų apimti fundamentinius 
tyrimus, taikomuosius tyrimus ir privačių 
asmenų finansuojamus tyrimus, kaip 
apibrėžta Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 13 straipsnyje; jie taip pat 
turi būti orientuoti į Sutarties dėl Sąjungos 
veikimo 179 straipsnio 1 dalyje nustatytą 
tikslą sukurti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę. Jie neturėtų apimti rinkos tyrimų;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad moksliniams tyrimams numatyta išimtis taikoma išimtinai moksliniams 
tyrimams, o ne rinkos tyrimams.

Pakeitimas 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
129 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai 
turėtų būti priimti dėl duomenų tvarkymo 
teisėtumo; vaiko sutikimo kriterijų ir 
sąlygų nustatymo; ypatingų kategorijų 
duomenų tvarkymo; akivaizdžiai 
neproporcingų prašymų ir mokesčio už 
duomenų subjekto naudojimąsi teisėmis 
kriterijų ir sąlygų nustatymo; duomenų 
subjekto informavimo ir teisės susipažinti 
su duomenimis kriterijų ir reikalavimų; 
teisės būti pamirštam ir teisės reikalauti 
ištrinti duomenis; profiliavimu pagrįstų 
priemonių; duomenų valdytojo 
atsakomybės ir pritaikytosios bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
tvarkytojo; dokumentavimo ir duomenų 
tvarkymo kriterijų ir reikalavimų; asmens 
duomenų saugumo pažeidimo ir 
pranešimo apie jį priežiūros institucijoms 
kriterijų bei reikalavimų ir aplinkybių,
kuriomis tikėtina, kad asmens duomenų 
saugumo pažeidimas turės neigiamo 
poveikio duomenų subjektui; duomenų 
tvarkymo operacijų, kurioms reikalingas 
duomenų apsaugos poveikio įvertinimas, 
kriterijų ir sąlygų; didelės konkrečios 
rizikos, dėl kurios būtina iš anksto 
konsultuotis, nustatymo kriterijų ir 
reikalavimų; duomenų apsaugos 
pareigūno paskyrimo ir užduočių; elgesio 
kodeksų; sertifikavimo mechanizmų 
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
perdavimo remiantis įmonei privalomomis 
taisyklėmis kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų perdavimo išimčių; 
administracinių sankcijų; duomenų 

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, taikant 
tinkamas pramonės įmonių 
įgyvendinamas priemones ir politiką 
reikia laikytis technologijų, paslaugų ir 
verslo modelio neutralumo principų, kad 
būtų skatinamas laisvas asmens duomenų
judėjimas Sąjungoje;
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tvarkymo sveikatos priežiūros tikslais; 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais ir duomenų tvarkymo 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių 
tyrimų tikslais. Itin svarbu, kad atlikdama 
parengiamuosius darbus Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 298
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
129 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

standartizuotosios duomenų apsaugos 
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
tvarkytojo; dokumentavimo ir duomenų 
tvarkymo kriterijų ir reikalavimų; asmens 
duomenų saugumo pažeidimo ir pranešimo 
apie jį priežiūros institucijoms kriterijų bei 
reikalavimų ir aplinkybių, kuriomis 
tikėtina, kad asmens duomenų saugumo 
pažeidimas turės neigiamo poveikio 
duomenų subjektui; duomenų tvarkymo 
operacijų, kurioms reikalingas duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimas, kriterijų ir 
sąlygų; didelės konkrečios rizikos, dėl 
kurios būtina iš anksto konsultuotis, 
nustatymo kriterijų ir reikalavimų;
duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo ir 
užduočių; elgesio kodeksų; sertifikavimo 
mechanizmų kriterijų ir reikalavimų;
duomenų perdavimo remiantis įmonei 
privalomomis taisyklėmis kriterijų ir 
reikalavimų; duomenų perdavimo išimčių;
administracinių sankcijų; duomenų 
tvarkymo sveikatos priežiūros tikslais;
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais ir duomenų tvarkymo 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių tyrimų 
tikslais. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. de

Pakeitimas 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
130 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(130) įgyvendinant šio reglamento
nuostatas reikia užtikrinti, kad prekėms ir 
paslaugoms nebūtų taikomi jokie 
specifiniai techniniai reikalavimai, 
įskaitant galinius ir kitus elektroninių 
ryšių įrenginius, kurie varžytų įrangos 
pateikimą į rinką ir jos laisvą apyvartą 
valstybėse narėse ir tarp jų;
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Or. en

Pakeitimas 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo; 
standartinėms naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms; standartinių 
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų; teisės į 
duomenų perkeliamumą; standartinėms 
duomenų valdytojo atsakomybės už 
pritaikytąją bei standartizuotąją duomenų 
apsaugą ir dokumentų formoms; 
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai 
ir tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai; 
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo 
įvertinimui; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimų pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Įgyvendinant šio reglamento 
nuostatas reikia užtikrinti, kad prekėms ir 
paslaugoms nebūtų taikomi jokie 
specifiniai techniniai reikalavimai, 
įskaitant galinius ir kitus elektroninių 
ryšių įrenginius, kurie varžytų įrangos 
pateikimą į rinką ir jos laisvą apyvartą 
valstybėse narėse ir tarp jų;
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reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai46. Komisija 
turėtų svarstyti labai mažoms, mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms skirtas konkrečias 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 301
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo;
standartinėms naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūroms ir formoms; 
standartinėms pranešimo duomenų 
subjektui formoms; standartinių
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų; teisės į 
duomenų perkeliamumą; standartinėms
duomenų valdytojo atsakomybės už 
pritaikytąją bei standartizuotąją duomenų 
apsaugą ir dokumentų formoms; 
specialiems duomenų tvarkymo saugumo
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai ir 
tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai;
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 

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

organizacija, tinkamumo įvertinimo;
duomenų atskleidimo pažeidžiant Sąjungos 
teisę; savitarpio pagalbos; bendrų 
operacijų ir sprendimų pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai46; Komisija turėtų svarstyti labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas konkrečias priemones, 
kad šios priemonės jų per daug 
neapsunkintų;

Or. en

Pakeitimas 302
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo;
standartinėms naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūroms ir formoms;
standartinėms pranešimo duomenų 
subjektui formoms; standartinėms
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formoms ir procedūroms;
standartinėms duomenų valdytojo 
atsakomybės už pritaikytąją bei 
standartizuotąją duomenų apsaugą ir 
dokumentų formoms; specialiems duomenų 
tvarkymo saugumo reikalavimams;
pranešimo apie asmens duomenų 
pažeidimą priežiūros institucijai ir 

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

apsaugos poveikio įvertinimo standartų ir 
tvarkos; išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formų ir tvarkos; techninių 
standartų ir sertifikavimo mechanizmų;
duomenų apsaugos lygio, kurį užtikrina 
trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija, tinkamumo įvertinimo;
duomenų atskleidimo pažeidžiant Sąjungos 
teisę; savitarpio pagalbos; bendrų 
operacijų ir sprendimų pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų svarstyti labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas konkrečias priemones
konsultuodamasi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais;

Or. fr

Pagrindimas

Su Komisijos naudojimusi įgyvendinimo įgaliojimais siejamo galimo skaidrumo trūkumo 
turėtų būti išvengta užtikrinant, kad priemonės būtų parengtos glaudžiai bendradarbiaujant 
su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
139 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 304
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 305
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 306
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 307
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. sv

Pakeitimas 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 309
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šis reglamentas taikomas visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims,
neteikiant pirmenybės jokiai naudojamai 
technologijai, ir neautomatizuotomis 
priemonėmis tvarkomiems asmens 
duomenims, kurie sudaro arba yra skirti 
sudaryti susisteminto rinkinio dalį.
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Or. en

Pakeitimas 310
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdoma Sąjungos teisės 
nereglamentuojama veikla, visų pirma 
susijusi su nacionaliniu saugumu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos teisės nereglamentuojama veikla, savaime aišku, negali būti vykdoma. To kartoti 
nėra prasmės.

Pakeitimas 311
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perimta iš 2a ir 2b dalių.

Pakeitimas 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokių priežasčių, dėl kurių Sąjungos institucijos ir kiti sektoriai neturėtų saugoti asmens 
duomenų.

Pakeitimas 313
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl teisinio tikrumo ir vienodumo reikia pagrindines ES institucijų ir įstaigų taisykles įtraukti 
į reglamentą. Priėmus vieną teisinį tekstą bus išvengta nuostatų neatitikimo rizikos; jis bus 
tinkamiausia duomenų keitimosi priemonė ES lygmeniu ir tarp viešųjų bei privačiųjų įmonių 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 314
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno ir 
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fizinis asmuo; nesiedamas su jokia profesine ar 
komercine veikla tvarko fizinis asmuo, 
kuris supranta, kad duomenų paskelbimas 
neapibrėžtam skaičiui asmenų, pvz., per 
internetą, negalėtų būti laikomas išimtinai 
asmenine ar šeimos veikla;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis ETT byla C-101/0 (Linquist), šiuo tekstu įterpiamas kriterijus, kuriuos atskiriama 
vieša ir namų ūkio veikla, grindžama neapibrėžtu skaičiumi asmenų, galinčių prieiti prie 
informacijos. Išimtis turėtų būti taikoma tik tada, kai duomenys atskleidžiami ribotam asmenų 
skaičiui. Dabar tekstas taip pat suderintas su 15 konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas 315
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) istoriniais, statistiniais ir mokslinių 
tyrimų tikslais

Or. en

Pakeitimas 316
Bernd Lange

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 317
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) darbuotojo asmens duomenis tvarko 
darbdavys įdarbinimo proceso metu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) tvarkomi duomenys, kurių 
anonimiškumas yra pakankamai 
užtikrintas pagal 4 straipsnio 2 dalies 
b punktą (naują);

Or. en

Pakeitimas 319
Franck Proust

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

ea) tvarkomi duomenys, kurie paversti 
anoniminiais.

Or. fr

Pakeitimas 320
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Laikydamiesi šiame reglamente 
nustatytų taisyklių Europos Parlamentas 
ir Taryba (bei Komisija šiame reglamente 
numatytais atvejais) gali priimti specialias 
taisykles, išsamiau paaiškinančias šio 
reglamento taisykles, susijusias su 
konkrečiomis sritimis arba su tam tikrų 
subjektų vykdomu duomenų tvarkymu. 
Per vienus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Europos Parlamentas 
ir Taryba priima tokias specialias 
papildomas taisykles, susijusias su asmens 
duomenų tvarkymu, kai šiuo duomenis 
tvarko:
a) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai, tiek bendrais, tiek teisėsaugos 
tikslais saugantys ryšių duomenis;
b) Sąjungos institucijos, įstaigos, organai 
ir agentūros.

Or. en

Pagrindimas

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
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line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Pakeitimas 321
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Sąvokos „gyvenamoji vieta“ paaiškinimas.

Pakeitimas 322
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekių arba paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams Sąjungoje  arba

a) prekių arba paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams Sąjungoje, nesvarbu, 
ar iš duomenų subjekto imamas mokestis; 
or

Or. en

Pagrindimas

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
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on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.

Pakeitimas 323
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą, svarbu, kad sąvokos „asmens duomenys“ ir „duomenų 
subjektas“ nebūtų apibrėžiamos per siaurai. Reglamentas turėtų būti aiškiai taikomas tik 
duomenims, kurie yra būtini identifikavimui ir turėtų būti aišku, kad interneto identifikatoriai 
daugeliu atveju turėtų būti laikomi asmens duomenimis. Kadangi technologijos nuolat 
tobulėja, būdai neteisėtai panaikinti duomenų anonimiškumą taps vis sudėtingesni. Siekiant 
užtikrinti tinkamą apsaugą ateityje svarbu turėti plačias duomenų apsaugos ir duomenų 
subjekto apibrėžtis.

Pakeitimas 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Identifikavimo priemonės turėtų būt tiesiogiai susijusios su duomenų valdytoju. Pagal 
4 straipsnio 1 dalį duomenų subjektas taip pat gali būti fizinis asmuo. Tam tikromis 
specifinėmis aplinkybėmis gali būti sunku įvertinti, kadangi laisvai samdomas indivudualus 
prekiautojas (santechnikas, gydytojas) gali naudoti tą pačią telefono liniją verlso ir 
asmeniniais tikslais ir taip panaikinti ribą tarp fizinio ir juridinio asmens. Reglamentas turėtų 
būti taikomas tik fiziniams asmenims, kurie nevykdo profesinės veiklos.

Pakeitimas 325
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

Or. de

Pakeitimas 326
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) asmens duomenys – bet kokia 
informacija apie duomenų subjektą. 
Duomenys, kurie negali būti susieti su 
duomenų subjektu, pvz., anoniminiai, 
užkoduoti ar pseudoniminiai duomenys, 
nepatenka į šio reglamento taikymo sritį;
verslo įmonių kontaktiniai duomenys 
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nepatenka į šio reglamento taikymo sritį;

Or. en

Pagrindimas

Anoniminiai duomenys ir kai kurie pseudoniminiai duomenys gali būti susiję su duomenų 
subjektu, bet negali būti jam priskirti dėl techninių priežasčių. Duomenys, kurie negali būti 
susieti su duomenų subjektu, neturėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį. Verslo įmonių 
darbuotojų kontaktiniai duomenys apima tik duomenis (vardas, pavardė, pareigos, darbo 
elektroninio pašto adresas, darbo telefono numeris, darbo fakso numeris, adresas ir pan.), 
kurie neturėtų būti laikomi konfidencialiais, nes jie turėtų būti naudojami tik darbo tikslais.

Pakeitimas 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) asmens duomenys – bet kokie 
konkrečiai su duomenų subjektu susiję 
duomenys, pagal kuriuos duomenų 
valdytojas gali tiesiogiai ar netiesiogiai 
atskleisti jo tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 330
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) anoniminiai duomenys – duomenys, 
pagal kuriuos anksčiau buvo galima 
nustatyti tapatybę, tačiau kurie apdoroti 
taip, kad kodo ir kitos sąsajos nebeliko.

Or. en

Pakeitimas 331
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) pseudoniminiai duomenys –
duomenys, pagal kuriuos anksčiau buvo 
galima nustatyti tapatybę ir kurių tapatybę 
atskleidžianti informacija (vardas, 
pavardė, gimimo data, adresas ar 
sąskaitos numeris) pakeista kodu 
(pseudonimu ar simboliu). Duomenų ir 
kodo sąsaja laikoma atskirai;

Or. en

Pakeitimas 332
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Pakeitimas 333
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) anoniminiai duomenys – informacija, 
kuri niekada nebuvo susieta su duomenų 
subjektu arba buvo renkama, keičiama ar 
kitaip tvarkoma, kad jos nebūtų galima 
priskirti duomenų subjektui;

Or. en

Pakeitimas 334
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 

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

tvarkymo tikslus; jeigu tvarkymo tikslai 
nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais, duomenų valdytojas arba 
specialūs jo skyrimo kriterijai taip pat gali 
būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais;

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus sąvokas „sąlygas ir būdus“ tampa daug aiškiau atskirti duomenų valdytoją nuo 
duomenų tvarkytojo.  Duomenų valdytojas nusprendžia, kodėl duomenis reikia tvarkyti, t. y. 
jis numato galutinį tikslą; duomenų tvarkytojas nusprendžia, kaip tuos duomenis apdoroti, 
t. y. kokiomis sąlygomis ir būdais.

Pakeitimas 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojo apibrėžtis turėtų būti grindžiama sprendimu, dėl kurio asmens duomenys 
tvrakomi, o ne sąlygomis ar būdais, kuriuos taikant tas tikslas bus pasiektas. Duomenų 
tvarkymo tikslo kontrolė yra logiškas pagrindas suteikti atitinkamus įgaliojimus duomenų 
valdytojams, kurie atsakingi už tai, kad duomenys tvarkomi, ir už tai, kodėl jie tvarkomi. 
Duomenų tvarkytojai sprendžia, kaip duomenys bus tvarkomi.
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Pakeitimas 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 338
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) duomenų subjekto sutikimas –
sutikimas, duotas remiantis aiškia ir 
išsamia informacija apie asmens duomenų
tvarkymo tikslus;

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, ką reiškia aiškus valios išreiškimas, ypač interneto pasaulyje. Šis pakeitimas 
pagrįstas Direktyvos 2009/136/EB dėl privatumo ir elektroninių ryšių 5 straipsnio 3 dalimi.
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Pakeitimas 339
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 341
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 342
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 343
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9) asmens duomenų saugumo pažeidimas –
neteisėtas sunaikinimas, praradimas, 
pakeitimas, be leidimo atskleidimas
perduoti, saugojimas arba kitoks asmens
duomenų tvarkymas arba prieigos prie jų
gavimas;

Or. en

Pagrindimas

Pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus yra svarbi priemonė norint užtikrinti, kad 
duomenų valdytojai vykdytų savo duomenų saugumo priežiūros įsipareigojimus. Jais taip pat 
suteikiama galimybė duomenų subjektams apsisaugoti nuo saugumo pažeidimo padarinių. 
Šiuo pakeitimų rinkiniu siekiama patobulinti nuostatas dėl duomenų saugos pažeidimų, 
nustatant duomenų valdytojams labiau tinkamus informavimo terminus ir apsaugant duomenų 
subjektus nuo nenoro nagrinėti pažeidimų atvejus bei sukurti viešąjį pažeidimų registrą.

Pakeitimas 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Patikimai užkoduotų duomenų praradimas, jei nebuvo pažeistas kodo raktas, nekelia žalos 
asmeniui pavojaus.

Pakeitimas 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 347
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

13) pagrindinė buveinė – buveinės vieta, 
kurią nurodė įmonė ar įmonių grupė, 
veikianti kaip duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas, pagal 57 straipsnyje 
nustatytą nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, remdamasi, bet 
neapsiribodama šiais neprivalomais 
objektyviais kriterijais:

(1) įmonių grupės būstinės Europoje 
vieta;
(2) įmonių grupei priklausančios įmonės, 
turinčios duomenų apsaugos įgaliojimus, 
vieta;
(3) įmonių grupei priklausančios įmonės, 
kuri labiausiai tinka valdymo funkcijoms 
ir administracinėms pareigoms vykdyti 
įgyvendinant šiame reglamente nustatytas 
taisykles, vieta; arba
(4) vieta, kurioje vykdoma veiksminga ir 
reali valdymo veikla, užtikrinanti, kad 
duomenų tvarkymas vykdomas taikant 
stabilias struktūras.
Įmonė ar įmonių grupė praneša 
kompetentingai institucijai apie 
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pagrindinės buveinės paskyrimą;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 348
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 349
Franck Proust
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ne ES įsisteigusiems duomenų valdytojams, kurie paskiria ES atstovą, turėtų galioti vieno 
langelio principas.

Pakeitimas 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 353
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 14 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) kompetentinga priežiūros institucija 
– priežiūros institucija, kuri yra išimtinai 
kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą veiklą pagal 51 straipsnio 2, 3 ir 
4 dalis;

Or. en

Pakeitimas 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šia apibrėžtimi vienoje reguliavimo priemonėje nustatomos dvi atskiros amžiaus grupių 
apibrėžtys nepateikiant paaiškinimo, kokie reikalavimai ir kokiomis aplinkybėmis taikomi 
šioms amžiaus grupėms. Turėtų būti vienas aiškus apribojimas, kuriuo remiantis neleidžiama 
tvarkyti jokio jaunesnio kaip 13 metų amžiaus asmens duomenų nesant tėvų sutikimo, 
nesvarbu, kokiame sektoriuje tas duomenų tvarkymas vykdomas.

Pakeitimas 355
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) priežiūros institucija – valstybės narės 
pagal 46 straipsnį įsteigta valdžios 
institucija.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Or. de

Pagrindimas

Vadovaujantis subsidiarumo principu, priežiūros institucijos struktūra turėtų būti tokia, kad 
prisitaikytų prie skirtingų struktūrų valstybėse narėse.

Pakeitimas 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en


