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Grozījums Nr. 165
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

par fizisku un juridisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. de

Grozījums Nr. 166
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 167
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1.b atsauce (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 168
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz 
personas datu aizsardzību ir pamattiesības. 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
8. panta 1. punkts un Līguma 16. panta 
1. punkts paredz, ka ikvienai personai ir 
tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

(1) Fizisku un juridisku personu 
aizsardzība attiecībā uz personas datu 
aizsardzību ir pamattiesības. Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 8. panta 
1. punkts un Līguma 16. panta 1. punkts
paredz, ka ikvienai personai ir tiesības uz 
savu personas datu aizsardzību.

Or. de

Grozījums Nr. 169
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Personas datu apstrādes mērķis ir 
kalpot cilvēkam; noteikumiem par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un tās principiem neatkarīgi 
no fiziskās personas valstspiederības vai 
dzīvesvietas būtu jāievēro pamattiesības un 
brīvības un jo īpaši tiesības uz personas 
datu aizsardzību. Tai ir jāveicina brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpas un 
ekonomikas savienības izveide, jāatbalsta 

(2) Personas datu apstrādes mērķis ir 
kalpot cilvēkam; noteikumiem par fizisku 
un juridisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un tās principiem 
neatkarīgi no fiziskās personas 
valstspiederības vai dzīvesvietas vai 
juridiskās personas adreses būtu jāievēro 
pamattiesības un brīvības un jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību. Tai ir 
jāveicina brīvības, drošības un tiesiskuma 
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ekonomikas un sociālais progress, iekšējā 
tirgus ekonomiku izaugsme un 
konverģence un iedzīvotāju labklājība.

telpas un ekonomikas savienības izveide, 
jāatbalsta ekonomikas un sociālais 
progress, iekšējā tirgus ekonomiku 
izaugsme un konverģence un iedzīvotāju 
labklājība.

Or. de

Grozījums Nr. 170
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Personas integritātes aizsardzībai ir 
jābūt pamatam, uz kā balstās personas 
datu apstrāde publiskos reģistros.

Or. sv

Grozījums Nr. 171
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. sv

Grozījums Nr. 172
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 173
András Gyürk

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Citu tehnoloģiju starpā 
mākoņdatošana var pārveidot Eiropas 
ekonomiku, ja vien tiek īstenoti atbilstoši 
datu drošības un datu aizsardzības 
pasākumi. Lai nodrošinātu personas datu 
drošību visaugstākajā līmenī, ir jāsaprot 
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datu pārziņu un datu apstrādātāju tiesības 
un pienākumi regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvas 95/46/EK mērķi un principi 
joprojām ir spēkā, taču tā nav spējusi 
novērst datu aizsardzības īstenošanas veidu 
sadrumstalotību Savienībā, tiesisko 
nenoteiktību un uzskata izplatīšanos 
sabiedrībā, ka jo īpaši tiešsaistes aktivitātes 
ir saistītas ar ievērojamu risku fizisku 
personu aizsardzībai. Personu tiesību un 
brīvību aizsardzības līmeņa atšķirības, jo 
īpaši fizisku personu aizsardzības līmeņa 
atšķirības dalībvalstīs attiecībā uz personas 
datu apstrādi, var kavēt personas datu brīvu 
apriti Savienībā. Šīs atšķirības tādēļ var 
kavēt iesaistīšanos virknē ekonomisku 
darbību Savienības līmenī, var radīt 
konkurences traucējumus un kavēt iestādes 
to pienākumu izpildē, kas paredzēti 
Savienības tiesību aktos. Šīs aizsardzības 
līmeņa atšķirības ir radušās tāpēc, ka 
Direktīva 95/46/EK tiek īstenota un 
piemērota dažādi.

(7) Direktīvas 95/46/EK mērķi un principi 
joprojām ir spēkā, taču tā nav spējusi 
novērst datu aizsardzības īstenošanas veidu 
sadrumstalotību Savienībā, tiesisko 
nenoteiktību un uzskata izplatīšanos 
sabiedrībā, ka jo īpaši tiešsaistes aktivitātes 
ir saistītas ar ievērojamu risku fizisku 
personu aizsardzībai. Personu tiesību un 
brīvību aizsardzības līmeņa atšķirības, jo 
īpaši fizisku personu aizsardzības līmeņa 
atšķirības dalībvalstīs attiecībā uz personas 
datu apstrādi, var kavēt personas datu brīvu 
apriti Savienībā un radīt tiesisku 
nenoteiktību saistībā ar pamattiesību uz 
privātumu un datu aizsardzību 
ievērošanu. Šīs atšķirības tādēļ var kavēt 
iesaistīšanos virknē ekonomisku darbību 
Savienības līmenī, var radīt konkurences 
traucējumus un kavēt iestādes to 
pienākumu izpildē, kas paredzēti 
Savienības tiesību aktos. Šīs aizsardzības 
līmeņa atšķirības ir radušās tāpēc, ka 
Direktīva 95/46/EK tiek īstenota un 
piemērota dažādi.

Or. en

Pamatojums

Personu tiesību un brīvību aizsardzības līmeņa atšķirības dalībvalstīs, jo īpaši saistībā ar 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, attiecībā uz personas datu apstrādi var kavēt personas 
datu brīvu apriti Savienībā un radīt tiesisku nenoteiktību saistībā ar pamattiesību uz 
privātumu un datu aizsardzību ievērošanu.
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Grozījums Nr. 175
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvas 95/46/EK mērķi un principi 
joprojām ir spēkā, taču tā nav spējusi
novērst datu aizsardzības īstenošanas veidu 
sadrumstalotību Savienībā, tiesisko 
nenoteiktību un uzskata izplatīšanos 
sabiedrībā, ka jo īpaši tiešsaistes aktivitātes 
ir saistītas ar ievērojamu risku fizisku 
personu aizsardzībai. Personu tiesību un 
brīvību aizsardzības līmeņa atšķirības, jo 
īpaši fizisku personu aizsardzības līmeņa 
atšķirības dalībvalstīs attiecībā uz personas 
datu apstrādi, var kavēt personas datu brīvu 
apriti Savienībā. Šīs atšķirības tādēļ var 
kavēt iesaistīšanos virknē ekonomisku 
darbību Savienības līmenī, var radīt 
konkurences traucējumus un kavēt iestādes 
to pienākumu izpildē, kas paredzēti 
Savienības tiesību aktos. Šīs aizsardzības 
līmeņa atšķirības ir radušās tāpēc, ka 
Direktīva 95/46/EK tiek īstenota un 
piemērota dažādi.

(7) Direktīvas 95/46/EK mērķi un principi 
joprojām ir spēkā, taču tas nav varējis
novērst datu aizsardzības īstenošanas veidu 
sadrumstalotību Savienībā, tiesisko 
nenoteiktību un uzskata izplatīšanos 
sabiedrībā, ka jo īpaši tiešsaistes aktivitātes 
ir saistītas ar ievērojamu risku fizisku 
personu aizsardzībai. Personu tiesību un 
brīvību aizsardzības līmeņa atšķirības, jo 
īpaši fizisku personu aizsardzības līmeņa 
atšķirības dalībvalstīs attiecībā uz personas 
datu apstrādi, var kavēt personas datu brīvu 
apriti Savienībā un nenovēršami pārkāpt 
pamattiesības uz privātumu un datu 
aizsardzību. Šīs atšķirības tādēļ var kavēt 
iesaistīšanos virknē ekonomisku darbību 
Savienības līmenī, var radīt konkurences 
traucējumus un kavēt iestādes to 
pienākumu izpildē, kas paredzēti 
Savienības tiesību aktos. Šīs aizsardzības 
līmeņa atšķirības ir radušās tāpēc, ka 
Direktīva 95/46/EK tiek īstenota un 
piemērota dažādi.

Or. en

Pamatojums

Nekonsekventa tiesību aktu piemērošana datu aizsardzības jomā nenovēršami ierobežo 
iedzīvotāju pamattiesības.

Grozījums Nr. 176
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 177
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 178
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai personas datu aizsardzība visā 
Savienībā būtu efektīva, nepieciešams 
stiprināt un precizēt datu subjektu tiesības 
un to personu pienākumus, kas apstrādā 
personas datus un nosaka to apstrādi, 
turklāt nepieciešams piešķirt arī atbilstošas 
pilnvaras uzraudzīt un nodrošināt personas 
datu aizsardzības noteikumu ievērošanu un 
noteikt atbilstošas sankcijas pārkāpējiem 
dalībvalstīs.

(9) Lai personas datu aizsardzība visā 
Savienībā būtu efektīva, nepieciešams 
stiprināt un precizēt datu subjektu tiesības 
un to personu pienākumus, kas apstrādā 
personas datus un nosaka to apstrādi, 
turklāt nepieciešams piešķirt arī atbilstošas 
pilnvaras, kā arī tehniskās un darbības 
spējas uzraudzīt un nodrošināt personas 
datu aizsardzības noteikumu ievērošanu un 
noteikt atbilstošas sankcijas pārkāpējiem 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Lai datu aizsardzība būtu efektīva, ir jābūt spēcīgām un neatkarīgām uzraudzības iestādēm. 
Tām jābūt brīvām no ārējas ietekmes, kā apstiprinājusi Tiesa (C-518/07 un C-614/10), un to 
rīcībā jābūt nepieciešamajiem resursiem — gan finanšu, gan cilvēku —, lai nodrošinātu 
tiesību aktu īstenošanu datu aizsardzības jomā. Šo izmaiņu mērķis ir nodrošināt uzraudzības 
iestādēm neatkarību un resursus, kas tām būs nepieciešami, lai efektīvi aizsargātu 
pamattiesības uz datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 179
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 180
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Atkāpes mikrouzņēmumiem, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem būtu piešķiramas vienīgi 
tad, kad tas nepieciešams. Turklāt tās jāievieš tā, lai neierobežotu ne paredzamību un tiesisko 
noteiktību iedzīvotājiem, ne vienoto tirgu uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 181
András Gyürk

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 182
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Atkāpju piemērošana rada pārredzamības trūkuma risku, no kura jāizvairās, nodrošinot to 
izstrādi ciešā sadarbībā ar personām, uz kurām tās attieksies.

Grozījums Nr. 183
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 184
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Fizisku personu aizsardzībai būtu 
jābūt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai 

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 185
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šī regula neattiecas uz jautājumiem 
par pamattiesību un brīvību aizsardzību vai 
tādu datu brīvu apriti, kas saistīti ar 
darbībām, kas neietilpst Savienības tiesību 
piemērošanas jomā, tāpat tā neattiecas uz 
personas datu apstrādi Savienības 
iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās, 
kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 45/200144

piemērošanas jomā, un neattiecas arī uz 
personas datu apstrādi, ko veic 
dalībvalstis, rīkojoties saistībā ar Eiropas 
Savienības Kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku.

(14) Šī regula neattiecas uz jautājumiem 
par pamattiesību un brīvību aizsardzību vai 
tādu datu brīvu apriti, kas saistīti ar 
darbībām, kuras neietilpst Savienības 
tiesību piemērošanas jomā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pamatojums regulas ierosināšanai — proti, vajadzība pēc konsekventas pieejas 
pamattiesību uz privātumu aizsardzībai — ir pretrunā daudzajiem minētajiem izņēmumiem. 
Tāpēc konsekvences labad šie izņēmumi ir jāsvītro. Sk. arī grozījumus, kas ierosināti attiecībā 
uz 2. pantu.
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Grozījums Nr. 186
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Fizisku personu aizsardzība attiecībā 
uz personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentas iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu 
datu brīvu apriti ir cita speciāla Savienības 
līmeņa tiesību akta priekšmets. Tāpēc šī 
regula nebūtu jāpiemēro apstrādes 
darbībām, kas veiktas minētajos nolūkos. 
Taču datu apstrādi, ko saskaņā ar šo regulu 
veic valsts iestādes, ja to izmanto 
noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
izmeklēšanai un atklāšanai, lai sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, būtu jāregulē speciālam 
Savienības līmeņa tiesību aktam (Direktīva 
XX/YYY).

(16) Fizisku personu aizsardzība attiecībā 
uz personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentas valsts sektora iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu 
datu brīvu apriti ir cita speciāla Savienības 
līmeņa tiesību akta priekšmets. Tāpēc šī 
regula nebūtu jāpiemēro apstrādes 
darbībām, kas veiktas minētajos nolūkos. 
Taču datu apstrādi, ko saskaņā ar šo regulu 
veic valsts sektora iestādes, ja to izmanto 
noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
izmeklēšanai un atklāšanai, lai sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, būtu jāregulē speciālam 
Savienības līmeņa tiesību aktam (Direktīva 
XX/YYY).

Or. en

Pamatojums

Precizējums atbilstoši ierosinātajam 2. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 187
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai nebūtu jāskar 
Direktīvas 2000/31/EK piemērošana, jo 
īpaši attiecībā uz direktīvas 12. un 15. 

(17) Pēc būtības atbildības ierobežojumi 
Direktīvā 2000/31/EK par elektronisko 
tirdzniecību ir horizontāli un tāpēc 
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panta noteikumiem par pakalpojumu 
sniegšanas starpnieku atbildību.

attiecas uz visu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēju attiecīgajām 
darbībām. Šajā regulā izklāstīti personas 
datu apstrādes noteikumi, savukārt 
Direktīvā par elektronisko tirdzniecību 
noteikti apstākļi, kādos informācijas 
pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par 
tiesību aktu pārkāpumu, ko izdarījusi 
trešā puse. Lai Eiropas iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, ir konsekventi jāievēro šo divu 
instrumentu nepārprotamā un atšķirīgā 
nozīme. Šai regulai nebūtu jāskar 
Direktīvas 2000/31/EK piemērošana, jo 
īpaši attiecībā uz direktīvas 12. un 
15. panta noteikumiem par pakalpojumu 
sniegšanas starpnieku atbildību.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību iedzīvotājiem un uzņēmumiem, šīs regulas un 
Direktīvas 2000/31/EK nozīmes sadalījumam ir jābūt pēc iespējas skaidrākam.

Grozījums Nr. 188
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai noteiktu, vai apstrādes darbību var 
uzskatīt par datu subjekta "uzvedības 
novērošanu", būtu jāpārliecinās, vai fiziska 
persona tiek izsekota internetā ar datu 
apstrādes paņēmieniem, kas ietver 
"profila" piemērošanu fiziskai personai, jo 
īpaši, lai pieņemtu lēmumus saistībā ar 
datu subjektu vai analizētu vai iepriekš 
paredzētu viņa personīgās vēlmes, 
uzvedību un attieksmi.

(21) Lai noteiktu, vai apstrādes darbību var 
uzskatīt par datu subjekta “uzvedības 
novērošanu”, būtu jāpārliecinās, vai fiziska 
persona tiek izsekota ar mērķi izmantot 
vai, iespējams, vēlāk izmantot datu 
apstrādes paņēmienus, kas ietver “profila”
piemērošanu, jo īpaši, lai pieņemtu 
lēmumus saistībā ar datu subjektu vai 
analizētu vai iepriekš paredzētu viņa 
personīgās vēlmes, uzvedību un attieksmi.

Or. en
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Pamatojums

Izsekošana nav obligāti jāveic internetā (piem., „viedā videonovērošanas sistēma”, ar ko 
klientus novēro tirdzniecības centros, vai izsekošana izmantojot RFID marķējumus), tāpēc 
vārda „internetā” svītrošana garantē tehnoloģisko neitralitāti. Turklāt datu vākšana un 
izmantošana profilēšanai nebūt nenotiek vienlaicīgi. Vispirms datus var savākt vienam 
mērķim, bet pēc tam izmantot profilēšanai.

Grozījums Nr. 189
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

„Datu subjekta” definīcija nav pārāk šaura. Regula būtu nepārprotami jāattiecina uz datiem, 
kas pieļauj vienīgi „atlasīšanu”; un ir skaidri jānorāda, ka lielākajā daļā gadījumu 
tiešsaistes identifikatori ir nešaubīgi uzskatāmi par personas datiem. Tā kā tehnoloģijas 
pastāvīgi attīstās, deanonimizācijas centieni kļūs aizvien modernāki. Lai nodrošinātu uz 
nākotni vērstu aizsardzību, „personas datu” un „datu subjekta” definīcijām ir jābūt plašām.

Grozījums Nr. 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz vienīgi specifisku informāciju par 
identificētu vai identificējamu personu. Lai 
noteiktu, vai persona ir identificējama, būtu 
jāņem vērā: i) vienīgi tie līdzekļi, ko 
pārzinis vai kāda cita fiziska vai juridiska
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu, un ii) 
pamatota identificējamās personas 
piekrišana. Aizsardzības principi nebūtu 
jāpiemēro datiem, ko sniedz anonīmi — tā, 
ka datu subjekts no datiem vairs nav 
identificējams.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 192
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, 
fiziskām personām var piešķirt vienu vai 
vairākus tiešsaistes identifikatorus, ko 
izmanto viņu ierīces, lietojumprogrammas, 
rīki un protokoli, kā, piemēram, interneta 
protokola adreses, sīkdatņu identifikatori
vai citi unikāli identifikatori. Tā kā šie 
identifikatori atstāj pēdas un tos var 
izmantot fizisko personu atlasīšanai, šai 
regulai jābūt piemērojamai šādu datu 
apstrādei, ja vien šie identifikatori
acīmredzami nav saistīti ar fiziskām 
personām, piemēram, tīmekļa vietņu 
interneta protokolu adresēm un tādējādi 
tos nevar uzskatīt par personas datiem, kā 
minēts 4. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labu aizsardzību, ir svarīgi, ka jēdzieni „personas dati” un „datu subjekts” 
netiek definēti pārāk šauri. Lielākajā daļā gadījumu tiešsaistes identifikatori būtu uzskatāmi 
par personas datiem. Komisijas ierosinātajā tekstā ir ievērojami samazināta datu 
aizsardzības principu piemērošana šādiem tiešsaistes identifikatoriem. Ierosinātajā grozījumā 
ir skaidri noteikts, ka šādi identifikatori ir jāuzskata par personas datiem, ja vien nav
acīmredzams, ka tie par tādiem nav uzskatāmi.

Grozījums Nr. 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 194
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ja informācija ir tāda, ka datu pārzinis spēj identificēt fizisku personu, tā uzskatāma par 
personas datiem.
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Grozījums Nr. 195
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Informēta piekrišana ir atkarīga no tā, vai datu subjektam ir brīvi pieejama informācija 
lietotājam draudzīgā veidā. Turklāt ir jāstiprina princips, ka piekrišana nav atturēšanās no 
darbības, piemēram, ķeksīša neizdzēšana no iepriekš atzīmēta laukuma.
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Grozījums Nr. 196
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Piekrišana ir jādod, izmantojot 
jebkādu piemērotu metodi, kas ļauj sniegt 
brīvu, konkrētu un apzinātu norādi par datu 
subjekta vēlmēm, vai nu ar paziņojumu, 
vai datu subjekta citu darbību, nodrošinot, 
ka persona apzinās, ka tā sniedz piekrišanu 
personas datu apstrādei, tas ietver laukuma 
atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē un jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, piemēram, atbilstošus tīmekļa 
pārlūka uzstādījumus, kas konkrētajos 
apstākļos skaidri norāda, ka datu subjekts 
piekrīt piedāvātajai personas datu 
apstrādei. Arī klusēšanu vai atturēšanos
no darbības var uzskatīt par spēkā esošu
piekrišanu, ja saskaņā ar datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu nav 
vajadzīga skaidri izteikta piekrišana. 
Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām 
apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā 
pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu subjekta 
piekrišana ir jādod pēc elektroniska 
pieprasījuma saņemšanas, pieprasījumam 
jābūt skaidram, kodolīgam un tam nav 
nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma 
izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

Or. de

Pamatojums

Jo mazākas ir datu apstrādes sekas, jo mazākām būtu jābūt prasībām attiecībā uz piekrišanas 
sniegšanu. Pamatā nevajadzētu pastāvēt prasībai par nepārprotamas piekrišanas saņemšanu; 
tai jābūt obligātai tikai gadījumos, kad datu aizsardzības ietekmes novērtējumā konstatēts, ka 
nepārprotamas piekrišanas saņemšana ir obligāta. Par šādu darbību saskaņā ar 7. panta 
1. punkta b) apakšpunktu jāuzskata arī piekrišana, kas sniegta, izmantojot atbilstošus tīmekļa 
pārlūka uzstādījumus.
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Grozījums Nr. 197
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Informēta piekrišana ir atkarīga no tā, vai datu subjektam ir brīvi pieejama informācija 
lietotājam draudzīgā veidā. Turklāt ir jāstiprina princips, ka piekrišana nav atturēšanās no 
darbības, piemēram, ķeksīša neizdzēšana no iepriekš atzīmēta laukuma.
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Grozījums Nr. 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

Or. en

Pamatojums

Dati par veselību nav bioloģiskie paraugi paši par sevi, bet gan personas dati, kas iegūti, 
pārbaudot šādus bioloģiskus paraugus.

Grozījums Nr. 201
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 202
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ja pārzinis vienlaikus ir arī datu apstrādātājs, nav nozīmes piemērot dažādas pārbaudes, lai 
noteiktu, kurš regulētājs ir noteicošais organizācijai. Šis grozījums nodrošina to, ka šāds 
pārzinis pilnībā spēj izmantot vienota kontaktpunkta priekšrocības.

Grozījums Nr. 203
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 205
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi. Lai noteiktu, kad 
persona ir uzskatāma par bērnu, šajā regulā 
būtu jāpārņem ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām definīcija. Šajā regulā neviena 
norāde uz bērnu aizsardzību nav 
uztverama kā netieša norāde uz to, ka 
pieaugušo personas datu apstrāde 
veicama mazāk rūpīgi, nekā tad, ja šādas 
norādes nebūtu.

Or. en

Pamatojums

Īpaša vērība bērnu personas datu apstrādei nav izmantojama kā līdzeklis tam, lai vājinātu 
personas datu aizsardzību vispār.
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Grozījums Nr. 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi. Šāda aizsardzība ir 
īpaši svarīga, ņemot vērā sociālos tīklus, 
kur bērniem vajadzētu zināt to personu 
identitāti, ar kurām viņi sazinās. Lai 
noteiktu, kad persona ir uzskatāma par 
bērnu, šajā regulā būtu jāpārņem ANO 
Konvencijas par bērna tiesībām definīcija.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 208
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Jo mazākas ir datu apstrādes sekas, jo mazākām būtu jābūt prasībām attiecībā uz piekrišanas 
sniegšanu. Pamatā nevajadzētu pastāvēt prasībai par nepārprotamas piekrišanas saņemšanu; 
tai jābūt obligātai tikai gadījumos, kad datu aizsardzības ietekmes novērtējumā konstatēts, ka 
nepārprotamas piekrišanas saņemšana ir obligāta. Par šādu darbību saskaņā ar 7. panta 
1. punkta b) apakšpunktu jāuzskata arī piekrišana, kas sniegta, izmantojot atbilstošus tīmekļa 
pārlūka uzstādījumus.

Grozījums Nr. 209
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 210
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ir svarīgi, ka šādi pienākumi nerada vairāk apstrādājamu datu nekā citkārt.

Grozījums Nr. 211
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu, ka piekrišana ir brīva, 
būtu jāprecizē, ka piekrišana nav derīgs 
juridiskais pamats, ja personai nav īstas un 
brīvas izvēles un viņš pēcāk bez 
zaudējumiem nevar atteikties vai atsaukt 
savu izvēli.

(33) Lai nodrošinātu, ka piekrišana ir brīva, 
būtu jāprecizē, ka piekrišana nav derīgs 
juridiskais pamats, ja personai nav īstas un 
brīvas izvēles un tā pēcāk bez 
zaudējumiem nevar atteikties vai atsaukt 
savu izvēli. Piekrišana nevar arī būt datu 
apstrādes tiesiskais pamats, ja datu 
subjektam nav piekļuves dažādiem 
līdzvērtīgiem pakalpojumiem. Piekrišana 
nav noklusējuma iestatījumi, piemēram, 
iepriekš ar ķeksīti atzīmēts laukums, 
klusēšana vai tikai pakalpojuma 
izmantošana. Piekrišanu var iegūt vienīgi 
tādai apstrādei, kas ir likumīga un 
tādējādi nav pārmērīga attiecībā pret tās 
mērķi. Nesamērīgu datu apstrādi nevar 
padarīt likumīgu, iegūstot piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir novērst situācijas, kad pārzinis mēģina iegūt piekrišanu tādai datu 
apstrādei, kas ir acīmredzami nesamērīga. Tam vajadzētu dot regulējošām iestādēm un 
tiesnešiem iespēju uzsākt pārrunas par būtisko, nevis procesuālo taisnīgumu. Šāds skatījums, 
kas ietver ne tikai procesa noteikumus, ir atrodams arī vispārējās līgumtiesībās, kur tādi 
principi kā „labticība” un saprātīgums un taisnīgums galu galā nosaka pušu attiecības, ja 
tiek konstatēts, ka īpaši līguma noteikumi pārkāpj šos principus.

Grozījums Nr. 212
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu, ka piekrišana ir brīva, 
būtu jāprecizē, ka piekrišana nav derīgs 
juridiskais pamats, ja personai nav īstas un 
brīvas izvēles un viņš pēcāk bez 
zaudējumiem nevar atteikties vai atsaukt 
savu izvēli.

(33) Lai nodrošinātu, ka piekrišana ir brīva, 
būtu jāprecizē, ka piekrišana nav derīgs 
juridiskais pamats, ja personai nav īstas un 
brīvas izvēles un viņš pēcāk bez 
zaudējumiem nevar atteikties vai atsaukt 
savu izvēli.

Piekrišana nevar arī būt datu apstrādes 
tiesiskais pamats, ja datu subjektam nav 
piekļuves dažādiem līdzvērtīgiem 
pakalpojumiem. Piekrišana nav 
noklusējuma iestatījumi, piemēram, 
iepriekš ar ķeksīti atzīmēts laukums, 
klusēšana vai tikai pakalpojuma 
izmantošana. Piekrišanu var iegūt vienīgi 
tādai apstrādei, kas ir likumīga un 
tādējādi nav pārmērīga attiecībā pret tās 
mērķi. Nesamērīgu datu apstrādi nevar 
leģitimēt, iegūstot piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Pārzinis nedrīkst mēģināt iegūt piekrišanu tādai datu apstrādei, kas ir acīmredzami 
nesamērīga. Tam vajadzētu dot regulējošām iestādēm un tiesnešiem iespēju uzsākt pārrunas 
par būtisko, nevis procesuālo taisnīgumu.

Grozījums Nr. 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 

svītrots
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datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību 
kontekstā. Ja pārzinis ir valsts iestāde 
nevienlīdzība būtu saskatāma tikai īpašās 
datu apstrādes darbībās, kad valsts iestāde 
var uzlikt pienākumu, pamatojoties uz 
savām valsts iestādes pilnvarām, un 
piekrišanu nevar uzskatīt par brīvu, 
ņemot vērā datu subjekta intereses.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 7. panta 4. punkta grozījumu 34. apsvēruma saglabāšanai nav nozīmes.

Grozījums Nr. 214
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja tā nav sniegta brīvprātīgi.

Or. de
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 215
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 216
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā, 
vai ja pārzinim ir būtiska tirgus vara 
attiecībā uz atsevišķiem produktiem vai 
pakalpojumiem un ja šie produkti vai 
pakalpojumi tiek piedāvāti apmaiņā pret 
piekrišanu personas datu apstrādei, vai 
tad, ja vienpusējas un nebūtiskas 
izmaiņas attiecībā uz pakalpojumu liedz 
datu subjektam citu iespēju, kā vien 
pieņemt izmaiņas vai atstāt tiešsaistes 
resursu, kuram tas ir veltījis daudz laika. 
Ja pārzinis ir valsts sektora iestāde 
nevienlīdzība būtu saskatāma tikai īpašās 
datu apstrādes darbībās, kad valsts sektora
iestāde var uzlikt pienākumu, pamatojoties 
uz savām valsts sektora iestādes pilnvarām, 
un piekrišanu nevar uzskatīt par brīvu, 
ņemot vērā datu subjekta intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā, 
vai ja pārzinim ir būtiska tirgus vara 
attiecībā uz atsevišķiem produktiem vai 
pakalpojumiem un ja šie produkti vai 
pakalpojumi tiek piedāvāti apmaiņā pret 
piekrišanu personas datu apstrādei, vai 
tad, ja vienpusējas un nebūtiskas 
izmaiņas attiecībā uz pakalpojumu liedz 
datu subjektam citu iespēju, kā vien 
pieņemt izmaiņas vai atstāt tiešsaistes 
resursu, kuram tas ir veltījis daudz laika. 
Ja pārzinis ir valsts sektora iestāde 
nevienlīdzība būtu saskatāma tikai īpašās 
datu apstrādes darbībās, kad valsts sektora
iestāde var uzlikt pienākumu, pamatojoties 
uz savām valsts sektora iestādes pilnvarām, 
un piekrišanu nevar uzskatīt par brīvu, 
ņemot vērā datu subjekta intereses.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 218
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ja apstrādi veic, izpildot pārziņa (36) Ja apstrādi veic, izpildot pārziņa 
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juridiskās saistības vai ja apstrāde ir 
nepieciešama, lai veiktu uzdevumu
sabiedrības interesēs vai, īstenojot valsts 
varu, apstrādes pamatam būtu jābūt 
noteiktam Savienības tiesībās vai 
dalībvalsts tiesībās, ievērojot Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas prasības 
attiecībā uz tiesību un brīvību 
ierobežojumiem. Turklāt Savienības vai 
valstu tiesību aktiem ir jānosaka arī tas, vai 
pārzinim, kurš veic uzdevumu sabiedrības 
interesēs vai īstenojot valsts varu, jābūt 
valsts pārvaldes iestādei vai citai fiziskai 
vai juridiskai personai, kas ir publisko 
tiesību subjekts vai privāttiesību subjekts, 
kā piemēram, profesionāla apvienība.

juridiskās saistības vai īstenojot valsts 
varu, apstrādes pamatam būtu jābūt 
noteiktam Savienības tiesībās vai 
dalībvalsts tiesībās, ievērojot Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas prasības 
attiecībā uz tiesību un brīvību 
ierobežojumiem. Turklāt Savienības vai 
valstu tiesību aktiem ir jānosaka arī tas, vai 
pārzinim, kurš veic uzdevumu, īstenojot 
valsts varu, jābūt valsts pārvaldes iestādei 
vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kas 
ir publisko tiesību subjekts vai privāttiesību 
subjekts, kā, piemēram, profesionāla 
apvienība.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgo vārdu svītrošana piešķir tekstam lielāku skaidrību. Pašreizējā redakcijā, šķiet, 
teikts, ka pastāv neobligāti datu apstrādes uzdevumi, kuru tiesiskais pamats varētu būt ES 
tiesību akti. Datu apstrādi nosaka ES tiesību akti, un tā ir obligāta vai arī tā nav obligāta, un 
tādā gadījumā tā nav atļauta un ir svītrojama no šā izņēmuma piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 219
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Papildus jānorāda, ko tieši ietver juridisks pienākums vai uzdevumi, kurus pilda sabiedrības 
interesēs vai īstenojot valsts varu.
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Grozījums Nr. 220
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 221
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 222
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Pārziņa likumīgās intereses var būt 
apstrādes juridiskais pamats, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības nav svarīgākas. To būs 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 223
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek, 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos. Ja cits nolūks 
nav savienojams ar sākotnējo nolūku, 
kuram dati tika vākti, pārzinim būtu 
jāsaņem datu subjekta piekrišana šim 
citam nolūkam vai jārod apstrādei cits 
leģitīms pamats, lai tā būtu likumīga, jo 
īpaši saskaņā ar Savienības tiesībām vai 
dalībvalsts tiesībām, kas ir piemērojamas 

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek, 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos. Jebkurā
gadījumā būtu jānodrošina, ka tiek ievēroti 
šajā regulā noteiktie principi un jo īpaši 
datu subjekta tiesības uz informāciju par 
citiem apstrādes nolūkiem.
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pārzinim. Jebkurā gadījumā būtu 
jānodrošina, ka tiek ievēroti šajā regulā 
noteiktie principi un jo īpaši datu subjekta 
tiesības uz informāciju par citiem apstrādes 
nolūkiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo ierosināto 6. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 224
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 226
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 227
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz precizēt un sašaurināt šā izņēmuma piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 228
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Personas dati, kas pēc savas būtības ir 
īpaši sensitīvi un neaizsargāti saistībā ar 

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

pamattiesībām vai privātumu, ir īpaši 
jāaizsargā. Šādi dati nebūtu jāapstrādā, 
izņemot, ja datu subjekts tam nepārprotami 
piekrīt un ir attiecīgi informēts. Tomēr 
attiecībā uz īpašām vajadzībām būtu 
skaidri jāparedz atkāpes no šā aizlieguma, 
jo īpaši, ja apstrādi veic konkrētas 
asociācijas vai nodibinājumi savu likumīgo 
darbību ietvaros, kuru nolūks ir atļaut 
izmantot pamatbrīvības.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Atkāpes no sensitīvu datu kategoriju 
apstrādes aizlieguma būtu jāpieļauj arī tad, 
ja tās paredzētas likumā un tām paredzēti 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, lai 
aizsargātu personas datus un citas 
pamattiesības, ja to attaisno sabiedrības 
intereses un jo īpaši ar veselību saistītos 
nolūkos, ietverot, sabiedrības veselību un 
sociālo aizsardzību un veselības aprūpes 
pakalpojumu pārvaldi jo īpaši, lai 
nodrošinātu kvalitāti un rentabilitāti 
procedūrām, ko izmanto, lai izskatītu 
pakalpojumu un citu priekšrocību 
pieprasījumus veselības apdrošināšanas 
sistēmā, vai vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos.

(42) Atkāpes no sensitīvu datu kategoriju 
apstrādes aizlieguma būtu jāpieļauj arī tad, 
ja tās paredzētas likumā un tām paredzēti 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, lai 
aizsargātu personas datus un citas 
pamattiesības, ja to attaisno sabiedrības 
intereses un jo īpaši ar veselību saistītos 
nolūkos, ietverot, sabiedrības veselību un 
sociālo aizsardzību un veselības aprūpes 
pakalpojumu pārvaldi jo īpaši, lai 
nodrošinātu kvalitāti un rentabilitāti 
procedūrām, ko izmanto, lai izskatītu 
pakalpojumu un citu priekšrocību 
pieprasījumus veselības apdrošināšanas 
sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Sensitīvu datu apstrāde vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos nav tik svarīga vai 
pārliecinoši nepieciešama kā sabiedrības veselība vai sociālā aizsardzība. Attiecīgi nav 
nepieciešams izņēmums, kura pamatā ir valsts tiesību akti, kas to pozicionētu tādā pašā 
līmenī kā citus minētos pamatojumus, tādējādi draudot ierobežot pamattiesības, tiesisko 
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noteiktību un vienoto tirgu.

Grozījums Nr. 230
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(45) Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, nekas 
no šajā regulā minētā datu pārzinim nav 
jāuzskata par pienākumu iegūt papildu 
informāciju, lai identificētu datu subjektu, 
ja ieguves vienīgais nolūks ir kāda šīs 
regulas noteikuma ievērošana. Ja ir izteikts 
pieprasījums piekļūt datiem, datu pārzinim 
būtu jāpiešķir tiesības prasīt datu 
subjektam papildu informāciju, kas ļautu 
datu pārzinim noteikt personas datus, kurus 
šī persona meklē. Ja datu subjekts var 
sniegt šādus datus, vajadzētu novērst 
iespēju, ka pārziņi atsaucas uz 
informācijas neesamību, lai atteiktu 
piekļuves pieprasījumu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums precizē Komisijas ierosināto tekstu.

Grozījums Nr. 231
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu 
pārzinim nebūtu jāuzliek pienākums iegūt 
papildu informāciju, lai identificētu datu 

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

subjektu, ja ieguves vienīgais nolūks ir 
kāda šīs regulas noteikuma ievērošana. Ja 
ir izteikts pieprasījums piekļūt datiem, datu 
pārzinim būtu jāpiešķir tiesības prasīt datu 
subjektam papildu informāciju, kas ļautu 
datu pārzinim noteikt personas datus, kurus 
šī persona meklē. Datu pārzinis neizmanto 
iespējamu informācijas neesamību kā 
iemeslu tam, lai atteiktu piekļuves 
pieprasījumu, ja datu subjekts piekļuves 
nodrošināšanai var sniegt šādus datus.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Būtu jāparedz kārtība, kas atvieglotu
datu subjektam šajā regula paredzēto 
tiesību izmantošanu, tai skaitā mehānismi, 
kā bez maksas pieprasīt piekļuvi datiem, to 
labošanu un dzēšanu un kā izmantot 
tiesības iebilst. Pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums atbildēt uz datu subjekta 
pieprasījumiem noteiktā termiņā un minēt 
iemeslus, kāpēc datu subjekta pieprasījums
nav izpildāms.

(47) Būtu jāparedz kārtība, kas atvieglotu 
datu subjektam šajā regula paredzēto 
tiesību izmantošanu, tai skaitā mehānismi, 
kā bez maksas iegūt piekļuvi datiem, to 
labošanu un dzēšanu un kā izmantot 
tiesības iebilst. Pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums atbildēt uz datu subjekta 
pieprasījumiem noteiktā termiņā un minēt 
iemeslus, kāpēc datu subjekta 
pieprasījumu nevar izpildīt.

Or. en

Pamatojums

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 amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.
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Grozījums Nr. 233
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 234
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 235
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Tomēr šo pienākumu nav vajadzīgs 
noteikt gadījumos, kad šī informācija jau ir 
datu subjekta rīcībā vai ja datu reģistrācija 
un izpaušana ir skaidri paredzēta likumā, 
vai ja informācijas sniegšana datu 
subjektam nav iespējama vai prasītu 
nesamērīgas pūles. Pēdējais varētu jo īpaši 
attiekties uz gadījumiem, kad apstrādi veic 
vēsturiskiem, statistikas vai zinātniskās 
izpētes nolūkos; šajā sakarībā var ņemt 
vērā datu subjektu skaitu, datu vecumu 
un paredzētos kompensējošos pasākumus.

(50) Tomēr šo pienākumu nav vajadzīgs 
noteikt gadījumos, kad šī informācija jau ir 
datu subjekta rīcībā vai ja datu reģistrācija 
un izpaušana ir skaidri paredzēta likumā, 
vai ja informācijas sniegšana datu 
subjektam nav iespējama vai prasītu 
nesamērīgas pūles.

Or. en

Pamatojums

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 amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Grozījums Nr. 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Jebkurai personai būtu jābūt tiesībām 
piekļūt datiem, kas par viņu savākti, un 
jāvar viegli izmantot šīs tiesības, lai 
apzinātu un pārbaudītu apstrādes likumību. 
Katram datu subjektam tāpēc būtu jābūt 

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

tāpēc būtu jābūt tiesībām zināt un saņemt 
paziņojumu jo īpaši par to, kādos nolūkos 
personas datus apstrādā, cik ilgi, kas 
saņem personas datus, kāda ir personas 
datu apstrādes loģika un kādas varētu būt 
šādas apstrādes sekas. Šīm tiesībām 
nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt citu 
personu tiesības un brīvības, ietverot 
tirdzniecības noslēpumus vai intelektuālā 
īpašuma tiesības un jo īpaši autortiesības, 
ar ko aizsargāta programmatūra. Tomēr 
šādu apsvērumu rezultāts nedrīkstētu būt 
tāds, ka datu subjektam tiek liegta jebkāda 
informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Datu subjekta tiesības ir nepieciešamas, lai datu subjektiem dotu iespēju pašiem rūpēties par 
savu datu aizsardzību un lai piemērotu to tiesības pret pārziņiem. Datu subjekts ir viena no 
galvenajām svirām, kas uzliek pārzinim atbildību. Tāpēc ir jānostiprina tiesības uz 
informāciju, piekļuvi, labojumiem, dzēšanu un datu pārvietojamību, lai dotu lietotājiem 
iespēju saprast, kas notiek ar viņu datiem, kā arī dotu iespēju kontrolēt tos. Izņēmumu un
atbrīvojumu piemērošanas joma ir jāierobežo. Šī grozījuma mērķis ir precizēt Komisijas 
ierosinātā teksta nodomu.

Grozījums Nr. 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(52) Pārzinim būtu jāizmanto visi saprātīgi 
pasākumi, ņemot vērā produktu vai 
sniegto pakalpojumu vai citādi pārziņa un 
datu subjekta attiecības, kā arī 
apstrādājamo personas datu jutīgumu, lai 
pārbaudītu datu subjekta, kas izdara 
pieprasījumu, identitāti, jo īpaši saistībā ar 
tiešsaistes pakalpojumiem un tiešsaistes 
identifikatoriem. Pārzinim nebūtu jāglabā 
vai jābūt spiestam savākt personas datus, 
ja vienīgais šādas glabāšanas nolūks ir būt 
spējīgam reaģēt uz iespējamiem 
pieprasījumiem.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos nolūkā ievērot prasību par tiesībām uz piekļuvi datu pārzinim vajadzēs 
savākt (vairāk) personas datus no datu subjekta, lai apmierinātu pieprasījumu. Atbilstoši datu 
minimizācijas principam, šādas potenciālās sekas vajadzētu novērst.

Grozījums Nr. 239
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
52. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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 is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Grozījums Nr. 240
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un "tiesībām tikt 
aizmirstam", ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja 

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

pamatojoties uz sabiedrības interesēm 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā, lai 
izmantotu tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, kad to paredz likums, vai ja pastāv 
iemesls dzēšanas vietā ierobežot datu 
apstrādi.

Or. en

Pamatojums

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. 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.

Grozījums Nr. 241
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai stiprinātu "tiesības tikt 
aizmirstam" tiešsaistes vidē, tiesības uz 
datu dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro 
tā, lai pārzinim, kas ir publicējis personas 
datus, būtu pienākums informēt trešās 
personas, kas apstrādā šādus datus, ka 
datu subjekts ir pieprasījis dzēst visas 

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

atbildīgu par šo publicēšanu, ja pārzinis ir 
atļāvis trešai pusei publicēt datus.

Or. en

Pamatojums

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 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Grozījums Nr. 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Lai vēl vairāk stiprinātu kontroli pār 
saviem datiem un piekļuves tiesības, datu 
subjektam gadījumos, kad personas datus 
apstrādā elektroniskiem līdzekļiem un 
strukturētā un plaši izmantotā formātā, 
vajadzētu būt tiesībām iegūt savu datu 
kopiju plaši izmantotā elektroniskā 
formātā. Datu subjektam būtu jāatļauj arī 
nosūtīt datus, ko viņš ir sniedzis, no vienas 
automatizētas lietotnes, piemēram, sociālā 
tīkla, uz citu. Tas būtu piemērojams, ja 
datu subjekts sniedza datus automatizētas 
apstrādes sistēmai, pamatojoties uz 
piekrišanu vai izpildot līgumu.

(55) Lai vēl vairāk stiprinātu kontroli pār 
saviem datiem un piekļuves tiesības, datu 
subjektam gadījumos, kad personas datus 
apstrādā elektroniskiem līdzekļiem, 
vajadzētu būt tiesībām bez maksas iegūt 
savu datu kopiju elektroniskā, savstarpēji 
savietojamā un strukturētā formātā, kas ir 
plaši izmantots. Datu subjektam būtu 
jāatļauj arī nosūtīt datus, ko viņš ir 
sniedzis, no vienas automatizētas lietotnes, 
piemēram, sociālā tīkla, uz citu. 
Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzējiem nevajadzētu padarīt šo datu
pārsūtīšanu par obligātu noteikumu savu 
pakalpojumu sniegšanai. Sociālie tīkli pēc 
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iespējas jāmudina uzglabāt datus tā, lai 
būtu iespējama efektīva datu subjektu 
datu pārvietojamība.

Or. en

Pamatojums

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 
conditional on transferring data from previous service providers.

Grozījums Nr. 243
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Ja personas datus apstrādā tiešās 
tirgvedības nolūkos, datu subjektam 
vajadzētu būt tiesībām viegli izmantojamā 
un efektīvā veidā bez maksas iebilst pret 
šādu apstrādi.

(57) Ja personas datus apstrādā tiešās 
tirgvedības nolūkos, datu subjektam 
vajadzētu būt tiesībām viegli izmantojamā 
un efektīvā veidā iepriekš bez maksas 
iebilst pret šādu apstrādi.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 244
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(58) Negodīga vai diskriminējoša 
profilēšana ir jāaizliedz. Kā minēts 
Direktīvas 2005/29/EK par negodīgu 
komercpraksi 5. panta 2. punktā, šās 
regulas 20. pantā minētais lēmums ir 
“negodīgs”, ja:

a) tas ir pretrunā profesionālās rūpības 
prasībām, un
b) tas būtiski kropļo vai var būtiski kropļot 
tā vidējā patērētāja ekonomisko rīcību 
attiecībā uz produktu (vai pakalpojumu), 
uz ko tas ir vērsts vai kam tas ir paredzēts, 
vai vidējā grupas dalībnieka rīcību, ja 
komercdarbība ir vērsta uz noteiktu 
patērētāju grupu.
Eiropas Komisijas un valstu izpildītāju 
sniegtajās norādēs par Negodīgas 
komercprakses direktīvu šī definīcija 
skaidrota precīzāk.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
58. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(58) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, kas 
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas 
apstrādes līdzekļiem. Tomēr visus šādus 
pasākumus būtu jāatļauj, ja tas tieši 
paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, un šāda 
pasākuma neattiecināšanu uz bērnu. Jo 
īpaši šāda apstrāde nekādā gadījumā —
ne tīši, ne netīši — nedrīkst diskriminēt 
datu subjektus rases vai etniskās 
izcelsmes, politisko uzskatu, reliģijas vai 
ticības, piederības arodbiedrībām vai 
seksuālās orientācijas dēļ. Ņemot vērā 
diskriminācijas risku, šāda apstrāde nav 
izmantojama, lai prognozētu ļoti retus 
rādītājus.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 246
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 247
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Savienības vai dalībvalstu tiesībās var 
paredzēt ierobežojumus atsevišķiem 
principiem un tiesībām uz informāciju, 
piekļuvi, labošanu un dzēšanu vai tiesībām 
uz datu pārnešanu un tiesībām iebilst, kā 
arī pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, un tiesībām uz personas datu 
aizsardzības pārkāpumu paziņošanu datu 

(59) Savienības vai dalībvalstu tiesībās var 
paredzēt ierobežojumus atsevišķiem 
principiem un tiesībām uz informāciju, 
piekļuvi, labošanu un dzēšanu vai tiesībām 
uz datu pārnesamību un tiesībām iebilst, kā 
arī pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, un tiesībām uz personas datu 
aizsardzības pārkāpumu paziņošanu datu 
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subjektam un dažiem citiem ar to saistītiem 
pārziņa pienākumiem tādā apmērā, cik tas 
demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami un 
samērīgi, lai garantētu sabiedrības drošību, 
ietverot cilvēka dzīvības aizsardzību, jo 
īpaši reaģējot uz dabas vai cilvēka izraisītu 
katastrofu, noziedzīgu nodarījumu un 
regulēto profesiju ētikas kodeksu 
pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un 
saukšanu pie atbildības par tiem, un citas 
Savienības vai dalībvalsts intereses, jo 
īpaši svarīgas Savienības vai dalībvalsts 
ekonomikas vai finanšu intereses, vai datu 
subjekta interešu un citu personu tiesību un 
brīvību aizsardzību. Šiem ierobežojumiem 
būtu jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas noteikumiem.

subjektam un dažiem citiem ar to saistītiem 
pārziņa pienākumiem tādā apmērā, cik tas 
demokrātiskā sabiedrībā ir stingri
nepieciešami un samērīgi, lai garantētu 
sabiedrības drošību, ietverot cilvēka 
dzīvības aizsardzību, jo īpaši reaģējot uz 
dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu, 
noziedzīgu nodarījumu un regulēto 
profesiju ētikas kodeksu pārkāpumu 
novēršanu, izmeklēšanu un saukšanu pie 
atbildības par tiem, un citas Savienības vai 
dalībvalsts intereses, jo īpaši svarīgas 
Savienības vai dalībvalsts ekonomikas vai 
finanšu intereses, vai datu subjekta interešu 
un citu personu tiesību un brīvību 
aizsardzību. Šiem ierobežojumiem būtu 
jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas noteikumiem. Par visiem 
šādiem pasākumiem ir jāziņo Datu 
aizsardzības kolēģijai ar mērķi saņemt tās 
atzinumu, pēc kura, ja tas ir negatīvs, tiek 
pieprasīts atzinums Komisijai nolūkā 
uzsākt pienākumu neizpildes procedūru 
Tiesā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 248
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(60) Būtu jāparedz vispusīga pārziņa 
atbildība par personas datu apstrādi, ko 
veic pārzinis vai pārziņa vārdā, lai 
nodrošinātu pārskatatbildību. Jo īpaši 
pārzinim būtu jāuzliek pienākums 
nodrošināt un uzskatāmi parādīt, ka katra 
apstrādes darbība notiek saskaņā ar šo 
regulu. Pretējā gadījumā nevajadzīgu datu 
apstrāde var nebūt attaisnojama,
pamatojoties uz vajadzību pildīt šo 
pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jāmin pārskatatbildības jēdziens. Ir jānovērš situācija, kad kāda šajā regulā minētā 
pasākuma dēļ ir papildus jāveic datu apstrāde.

Grozījums Nr. 249
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(61) Datu subjektu tiesību un brīvību 
aizsardzība attiecībā uz personas datu 
apstrādi prasa atbilstošus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus gan apstrādes 
sistēmas izveides laikā, gan attiecībā uz tās 
pamattehnoloģijām, gan arī pašas 
apstrādes laikā, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērotas šīs regulas prasības. Lai 
nodrošinātu un uzskatāmi parādītu, ka šī 
regula ir ievērota, pārzinim būtu jāpieņem 
iekšējas pamatnostādnes un jāīsteno 
atbilstoši pasākumi, kas jo īpaši atbilst 
integrētas datu aizsardzības un datu 
aizsardzības pēc noklusējuma principiem. 
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Integrēta datu aizsardzība ir process, kurā 
datu aizsardzību un privātumu integrē 
produktu un pakalpojumu izstrādē, 
īstenojot tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus. Datu aizsardzība pēc 
noklusējuma nozīmē to, ka produkti un 
pakalpojumi pēc noklusējuma ir 
konfigurēti tā, lai ierobežotu personas 
datu apstrādi un īpaši to izpaušanu. Jo 
īpaši personas datus būtībā nevajadzētu 
izpaust neierobežotam personu skaitam.

Or. en

Pamatojums

Lai „integrētais privātums” būtu efektīvs, tas ir stingri jāievieš visos izstrādes posmos un ir 
jādefinē precīzāk. Ir skaidrāk jādefinē gan „integrētā datu aizsardzība”, gan „datu 
aizsardzība pēc noklusējuma”, kā ierosināts grozījumā.

Grozījums Nr. 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(61) Lai apmierinātu patērētāju un 
uzņēmumu gaidas datu subjektu tiesību un 
brīvību aizsardzības jomā attiecībā uz 
personas datu apstrādi, var īstenot 
atbilstošus organizatoriskus pasākumus gan 
apstrādes sistēmas izveides laikā, gan pašas 
apstrādes laikā, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērotas šīs regulas prasības. Ir jāveicina 
pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot 
patērētāju rīcībā esošo informāciju un 
atvieglot izvēli, balstoties uz sadarbību 
nozarē un labvēlīgiem novatoriskiem 
risinājumiem, produktiem un 
pakalpojumiem.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāsaglabā elastīgums attiecībā uz privātuma un datu aizsardzības integrāciju iekšējos 
procesos, turklāt ir jāatstāj iespēja veikt pielāgojumus. PbD jēdzienam ir jābūt tehnoloģiski 
neitrālam, turklāt tādam, kas neievieš īpašas tehnoloģijas vai darbības pilnvaras un neveicina 
diferenciāciju starp IKT un citām nozarēm.

Grozījums Nr. 251
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Šīs regulas mērķis ir rosināt 
uzņēmumus pilnveidot iekšējās 
programmas, ar ko varētu identificēt 
apstrādes darbības, kas, iespējams, rada 
īpašu apdraudējumu datu subjekta 
tiesībām un brīvībai to būtības, 
piemērošanas jomas vai nolūka dēļ, kā arī 
ieviest atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus un pilnveidot 
novatoriskus integrētas datu aizsardzības 
risinājumus un datu aizsardzības 
uzlabošanas metodes. Tad uzņēmumi 
publiski un proaktīvi parādītu atbilstību 
šīs regulas noteikumiem un būtībai, kā arī 
tādā veidā vairotu Eiropas iedzīvotāju 
uzticību. Tomēr uzņēmumu atbildība par 
personāla datu aizsardzību nevar atbrīvot 
uzņēmumu no šajā regulā noteiktajām 
saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
62. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 254
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
62. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Digitālajā vidē vairs nav atbilstoši darbinieku skaitu izmantot kā uzņēmuma lieluma rādītāju. 
Nesen par vienu miljardu dolāru tika nopirkts foto manipulāciju uzņēmums, kurā tobrīd 
strādāja 13 darbinieki. Svarīgāks rādītājs ir datu subjektu skaits.

Grozījums Nr. 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 257
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 258
András Gyürk

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Visi personas dati netiek radīti vienādi. Pastāv daži gadījumi, kad apkopotie personas dati ir 
jutīgāki nekā citi dati, piemēram, ceļojumu aģentūru vai tirdzniecības organizāciju apkopotie 
personas dati.

Grozījums Nr. 259
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šķiet, nav pamatota iemesla tam, kāpēc pasākumi būtu jāveicina tikai Eiropas Komisijai.

Grozījums Nr. 260
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka ir noticis šāds personas datu 
aizsardzības pārkāpums, pārzinim 
nekavējoties būtu jāpaziņo par pārkāpumu 

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

uzraudzības iestādei, ja iespējams, 
72 stundu laikā. Ja to nevar paveikt 
72 stundu laikā, paziņojumam būtu 
jāpievieno paskaidrojums par kavēšanās 
iemesliem. Personas, kuru datus var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tās varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus. 
Pārkāpumu būtu jāuzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 
iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums. 
Paziņojumā būtu jāapraksta personas datu 
aizsardzības pārkāpuma būtība, kā arī 
ieteikumi, kā attiecīga persona varētu 
mīkstināt iespējamās negatīvās sekas. 
Paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik 
vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citas 
attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 262
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
 67. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de
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Grozījums Nr. 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 264
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
70.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70a) Direktīvā 2002/58/EK noteikts 
pienākums ziņot par personas datu 
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pārkāpumu personas datu apstrādē 
saistībā ar publiski pieejamu 
elektroniskās komunikācijas pakalpojumu 
sniegšanu publiskos sakaru tīklos 
Savienībā. Ja publiski pieejamu 
elektroniskās komunikācijas pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina citus pakalpojumus, 
uz tiem attiecas šajā regulā minētais 
pienākums ziņot par pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Ja datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums norāda, ka apstrādes darbības 
ir saistītas ar augstu īpaša apdraudējuma 
pakāpi datu subjekta tiesībām un brīvībām, 
kā piemēram, tiesību izmantošanas 
liegšana, vai saistībā ar īpašu, jaunu 
tehnoloģiju izmantošanu, pirms darbību 
uzsākšanas par riskanto apstrādi, kas varētu 
pārkāpt šīs regulas noteikumus, būtu 
jākonsultējas ar uzraudzības iestādi un 
jāiesniedz priekšlikumi, kā šo situāciju 
uzlabot. Šādām konsultācijām būtu 
vienlīdz jānotiek vai nu valsts parlamenta 
akta sagatavošanas gaitā, vai tāda 
pasākuma sagatavošanas gaitā, kas 
pamatojas uz likumdevēja aktu, kurā 
noteikts apstrādes raksturs un paredzēti 
atbilstoši aizsardzības līdzekļi.

(74) Ja datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums norāda, ka apstrādes darbības 
ir saistītas ar augstu īpaša apdraudējuma 
pakāpi datu subjekta tiesībām un brīvībām, 
kā, piemēram, tiesību izmantošanas 
liegšana, vai saistībā ar īpašu, jaunu 
tehnoloģiju izmantošanu, pirms darbību 
uzsākšanas par riskanto apstrādi, kas varētu 
pārkāpt šīs regulas noteikumus, būtu 
jākonsultējas ar uzraudzības iestādi.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestādēm un datu pārziņiem un apstrādātājiem ir savstarpēji jākonsultējas, ja ir 
norāde uz to, ka apstrādes darbības ietver augstu īpašu apdraudējumu pakāpi datu subjektu 
tiesībām un brīvībai, kā arī uz to, ka riskantā datu apstrāde varētu būt pretrunā šīs regulas 
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noteikumiem.

Grozījums Nr. 266
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 267
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
77. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 268
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Personas datu pārrobežu aprite ir 
vajadzīga starptautiskās tirdzniecības un 
sadarbības paplašināšanai. Šīs aprites 
palielināšanās ir radījusi jaunas problēmas 
un bažas par personas datu aizsardzību. 
Taču personām garantētajam aizsardzības 
līmenim nebūtu jāsamazinās tikai tāpēc, ka 
personas dati tiek nosūtīti no Savienības uz 
citām trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām. Jebkurā gadījumā nosūtīt 
datus uz trešām valstīm var tikai, pilnībā 
ievērojot šīs regulas noteikumus.

(78) Personas datu pārrobežu aprite ir 
vajadzīga starptautiskās tirdzniecības un 
sadarbības paplašināšanai. Šīs aprites 
palielināšanās ir radījusi jaunas problēmas 
un bažas par personas datu aizsardzību. 
Taču fiziskām un juridiskām personām 
garantētajam aizsardzības līmenim nebūtu 
jāsamazinās tikai tāpēc, ka personas dati 
tiek nosūtīti no Savienības uz citām trešām 
valstīm vai starptautiskām organizācijām. 
Jebkurā gadījumā nosūtīt datus uz trešām 
valstīm var tikai, pilnībā ievērojot šīs 
regulas noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 269
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
79. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(79) Šī regula neskar starptautiskos 
nolīgumus, kas noslēgti starp Savienību un 
trešām valstīm par personas datu 
nosūtīšanu un atbilstošiem aizsardzības 
pasākumiem datu subjektiem.

(79) Pārejas posmā, kas ilgst [5 gadus] 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, šī regula 
neskar starptautiskos nolīgumus, kas 
noslēgti starp Savienību un trešām valstīm 
par personas datu nosūtīšanu un 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem datu 
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subjektiem. Pārejas posmā pārskata visus 
starptautiskos nolīgumus, kas noslēgti 
starp Savienību un trešām valstīm par 
personas datu nosūtīšanu un atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem datu 
subjektiem, lai pieskaņotu tos šai regulai.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
79. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(79) Šī regula neskar starptautiskos 
nolīgumus, kas noslēgti starp Savienību un 
trešām valstīm par personas datu 
nosūtīšanu un atbilstošiem aizsardzības 
pasākumiem datu subjektiem.

(79) Šī regula neskar starptautiskos 
nolīgumus, kas noslēgti starp Savienību un 
trešām valstīm par personas datu 
nosūtīšanu un atbilstošiem aizsardzības 
pasākumiem datu subjektiem, nodrošinot 
iedzīvotāju pamattiesību līdzvērtīgu 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina atbilstību citviet regulā izmantotajai pieejai.

Grozījums Nr. 271
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
80. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80) Komisija var nolemt attiecībā uz visu 
Savienību, ka konkrēta trešā valsts, trešās 
valsts teritorija vai apstrādes nozare vai 
starptautiska organizācija piedāvā 
pietiekamu datu aizsardzības līmeni, 

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

tādējādi nodrošinot tiesisko noteiktību un 
vienotību visā Savienībā attieksmē pret 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, par kurām uzskata, ka tās 
nodrošina šādu aizsardzības līmeni. Šādos 
gadījumos personas datus uz šīm valstīm 
var nosūtīt un nav jāsaņem nekāda cita 
atļauja. Komisija pēc paziņojuma 
sniegšanas un pilnvērtīga pamatojuma 
nosūtīšanas trešais valstij var arī nolemt 
atsaukt šādu lēmumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 272
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
82. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82) Komisija tāpat var atzīt, ka trešā 
valsts, trešās valsts teritorija vai apstrādes 
nozare, vai starptautiska organizācija 
nepiedāvā pietiekamu aizsardzības līmeni. 
Attiecīgi personas datu nosūtīšana uz šo 
trešo valsti būtu jāaizliedz. Šādā gadījumā 
būtu jāparedz noteikumi par apspriešanās 
procesu starp Komisiju un šādu trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tātad ES nenosūta datus nevienai valstij, attiecībā uz kuru uzskata, ka tā nav nodrošinājusi
pietiekamu aizsardzības līmeni. Šis apsvērums neko neprecizē.
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Grozījums Nr. 273
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Kamēr lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību nav pieņemts, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jāveic 
pasākumi, kas kompensētu datu 
aizsardzības trūkumus trešā valstī, veicot 
atbilstošus datu subjekta aizsardzības 
pasākumus. Šādi atbilstoši aizsardzības 
pasākumi varētu nozīmēt, ka tiek 
izmantoti saistošie uzņēmuma noteikumi, 
Komisijas pieņemtie tipveida datu 
aizsardzības noteikumi, uzraudzības 
iestādes pieņemtie tipveida datu 
aizsardzības noteikumi vai uzraudzības 
iestādes apstiprināti līguma noteikumi, vai 
citi piemēroti un samērīgi pasākumi, kuru 
izmantošanu attaisno datu nosūtīšanas 
darbības apstākļi vai datu nosūtīšanas 
darbību kopuma apstākļi un ja to ir 
atļāvusi uzraudzības iestāde.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī apsvēruma svītrošana atspoguļotu ierosināto grozījumu 44. pantam, kurā šo izņēmumu 
svītrotu saistībā ar pārziņa „likumīgajām interesēm”.

Grozījums Nr. 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
84. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84) Iespējai, ka pārzinis vai apstrādātājs 
var izmantot Komisijas vai uzraudzības 
iestādes pieņemtos tipveida datu 

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

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

Or. en

Pamatojums

Šāds grozījums mudinātu arī organizācijas ievērot ne tikai sākotnējās reglamentējošās 
prasības attiecībā uz atbilstību režīmiem, piemēram, „datu zīmogam” vai „uzticības zīmei”.

Grozījums Nr. 275
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atkāpe saistībā ar sabiedrības interesēm ir stingrāk jāierobežo, paralēli ierosinātajam 
44. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 276
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Nosūtīšana, ko nevar kvalificēt kā 
biežu vai masveida, varētu būtu iespējama 
arī pamatojoties uz pārziņa vai 
apstrādātāja likumīgām interesēm, pēc 
tam, kad viņi ir novērtējuši visus ar datu 
nosūtīšanu saistītos apstākļus. 
Apstrādājot datus vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, būtu jāņem 
vērā, ka sabiedrībai ir leģitīmas tiesības 
sagaidīt zināšanu pieaugumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī apsvēruma svītrošana atspoguļotu ierosināto grozījumu 44. pantam, kurā šis izņēmums 
tiktu svītrots saistībā ar pārziņa „likumīgajām interesēm”.

Grozījums Nr. 277
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
89. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(89) Jebkurā gadījumā, ja Komisija nav (89) Jebkurā gadījumā, ja Komisija nav 



PE502.053v01-00 82/132 AM\922340LV.doc

LV

pieņēmusi lēmumu par datu aizsardzības 
līmeņa pietiekamību trešā valstī, pārzinim 
un apstrādātājam būtu jāizmanto 
risinājumi, kas garantē datu subjektam, ka 
tie joprojām varēs baudīt savas 
pamattiesības un aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz viņu datu apstrādi Savienībā 
arī pēc tam, kad dati būs nosūtīti.

pieņēmusi lēmumu par datu aizsardzības 
līmeņa pietiekamību trešā valstī, pārzinim 
un apstrādātājam būtu jāizmanto 
risinājumi, kas juridiski saistoši garantē 
datu subjektiem, ka tie joprojām varēs 
baudīt savas pamattiesības un aizsardzības 
pasākumus attiecībā uz viņu datu apstrādi 
Savienībā arī pēc tam, kad dati būs nosūtīti.
Šī garantija ietvers finanšu kompensāciju 
gadījumos, kad tiks konstatēts zudums vai 
nesankcionēta piekļuve datiem vai to 
apstrāde, kā arī pienākumu — neatkarīgi 
no vietējiem tiesību aktiem — sniegt 
precīzas ziņas par valsts iestāžu visu 
piekļuvi datiem trešā valstī.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts ir pārāk neskaidrs, turklāt nav saskaņā ar pārējo regulas tekstu.

Grozījums Nr. 278
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90) Dažas trešās valstis ievieš likumus, 
noteikumus un citus tiesību aktus, kuru 
mērķis ir tieši regulēt datu apstrādes 
darbības, ko fiziskas un juridiskas personas 
veic dalībvalstu jurisdikcijā. Šādu likumu, 
noteikumu vai citu tiesību aktu ekstra
teritoriāla piemērošana var būt pretrunā ar
starptautiskām tiesībām un var kavēt šīs 
regulas garantētās aizsardzības 
nodrošināšanu fiziskām personām. 
Nosūtīšana būtu jāatļauj tikai tad, ja šīs 
regulas nosacījumi nosūtīšanai uz trešo 
valsti ir izpildīti. Tas cita starpā varētu būt 
gadījumos, ja izpaušana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz svarīgām Savienības 
tiesībās vai dalībvalstu tiesībās, kuru 

(90) Dažas trešās valstis ievieš likumus, 
noteikumus un citus tiesību aktus, kuru 
mērķis ir tieši regulēt datu apstrādes 
darbības, ko fiziskas un juridiskas personas 
veic dalībvalstu jurisdikcijā. Šādu likumu, 
noteikumu vai citu tiesību aktu 
ekstrateritoriāla piemērošana būtībā 
uzskatāma par tādu, kas ir pretrunā
starptautiskām tiesībām un var kavēt šīs 
regulas garantētās aizsardzības 
nodrošināšanu fiziskām personām. 
Nosūtīšana būtu jāatļauj tikai tad, ja šīs 
regulas nosacījumi nosūtīšanai uz trešo 
valsti ir izpildīti. Tas cita starpā varētu būt 
gadījumos, ja izpaušana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz svarīgām Savienības 
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subjekts ir pārzinis, atzītām sabiedrības 
interesēm. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
konstatē, ka pastāv svarīgas sabiedrības 
intereses, būtu jāprecizē deleģētā 
Komisijas tiesību aktā.

tiesībās vai dalībvalstu tiesībās, kuru 
subjekts ir pārzinis, atzītām sabiedrības 
interesēm. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
konstatē, ka pastāv svarīgas sabiedrības 
intereses, būtu jāprecizē deleģētā 
Komisijas tiesību aktā. Tas vien, ka valstī 
pastāv tiesību akti, ar ko neatkarīgi no to 
piemērošanas kaut vai teorētiski atļautu 
eksteritoriālu piekļuvi Eiropas iedzīvotāju 
datiem, ir pietiekams iemesls, lai atsauktu 
atzinumu par konkrēta datu aizsardzības 
režīma vai jebkura līdzvērtīga divpusēja 
šīs valsts režīma atbilstību.

Or. en

Pamatojums

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 
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).

Grozījums Nr. 279
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90) Dažas trešās valstis ievieš likumus, 
noteikumus un citus tiesību aktus, kuru 
mērķis ir tieši regulēt datu apstrādes 
darbības, ko fiziskas un juridiskas personas 
veic dalībvalstu jurisdikcijā. Šādu likumu, 
noteikumu vai citu tiesību aktu ekstra
teritoriāla piemērošana var būt pretrunā ar
starptautiskām tiesībām un var kavēt šīs 
regulas garantētās aizsardzības 
nodrošināšanu fiziskām personām. 

(90) Dažas trešās valstis ievieš likumus, 
noteikumus un citus tiesību aktus, kuru 
mērķis ir tieši regulēt datu apstrādes 
darbības, ko fiziskas un juridiskas personas 
veic dalībvalstu jurisdikcijā. Šādu likumu, 
noteikumu vai citu tiesību aktu 
ekstrateritoriāla piemērošana var būt 
pretrunā starptautiskām tiesībām un var 
kavēt šīs regulas garantētās aizsardzības 
nodrošināšanu fiziskām un juridiskām
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Nosūtīšana būtu jāatļauj tikai tad, ja šīs 
regulas nosacījumi nosūtīšanai uz trešo 
valsti ir izpildīti. Tas cita starpā varētu būt 
gadījumos, ja izpaušana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz svarīgām Savienības 
tiesībās vai dalībvalstu tiesībās, kuru 
subjekts ir pārzinis, atzītām sabiedrības 
interesēm. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
konstatē, ka pastāv svarīgas sabiedrības 
intereses, būtu jāprecizē deleģētā 
Komisijas tiesību aktā.

personām. Nosūtīšana būtu jāatļauj tikai 
tad, ja šīs regulas nosacījumi nosūtīšanai uz 
trešo valsti ir izpildīti. Tas cita starpā 
varētu būt gadījumos, ja izpaušana ir 
nepieciešama, pamatojoties uz svarīgām 
Savienības tiesībās vai dalībvalstu tiesībās, 
kuru subjekts ir pārzinis, atzītām 
sabiedrības interesēm. Nosacījumi, saskaņā 
ar kuriem konstatē, ka pastāv svarīgas 
sabiedrības intereses, būtu jāprecizē 
deleģētā Komisijas tiesību aktā.

Or. de

Grozījums Nr. 280
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
92. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(92) Uzraudzības iestāžu, kuras pilda savas 
funkcijas pilnīgi neatkarīgi, izveide 
dalībvalstīs ir būtiska sastāvdaļa personu 
aizsardzībā attiecībā uz personas datu 
apstrādi. Dalībvalstis var izveidot vairāk 
nekā vienu uzraudzības iestādi atbilstoši 
valsts konstitucionālajai, organizatoriskajai 
vai administratīvajai uzbūvei.

(92) Uzraudzības iestāžu, kuras pilda savas 
funkcijas pilnīgi neatkarīgi, izveide 
dalībvalstīs ir būtiska sastāvdaļa personu 
aizsardzībā attiecībā uz personas datu 
apstrādi. Dalībvalstis var izveidot vairāk 
nekā vienu uzraudzības iestādi atbilstoši 
valsts konstitucionālajai, organizatoriskajai 
vai administratīvajai uzbūvei. Neatkarība 
jāsaprot kā tiešas vai netiešas politiskas 
iesaistīšanās neesamība vadības atlasē un 
kā atbilstošu finanšu personāla un 
juridisko resursu esamība pilnīgai 
uzdevumu izpildei.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 281
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
94. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 282
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
95. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 283
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
96. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(96) Uzraudzības iestādēm būtu jāuzrauga 
šīs regulas noteikumu īstenošanu un 
jāveicina tās saskanīga piemērošana visā 
Savienībā, lai aizsargātu fiziskas personas 
attiecībā uz viņu personas datu apstrādi un 
atvieglotu personas datu brīvu apriti iekšējā 
tirgū. Šajā nolūkā uzraudzības iestādēm 
būtu jāsadarbojas vienai ar otru un ar 
Komisiju.

(96) Uzraudzības iestādēm būtu jāuzrauga 
šīs regulas noteikumu īstenošanu un 
jāveicina tās saskanīga piemērošana visā 
Savienībā, lai aizsargātu fiziskas un 
juridiskas personas attiecībā uz viņu 
personas datu apstrādi un atvieglotu 
personas datu brīvu apriti iekšējā tirgū. 
Šajā nolūkā uzraudzības iestādēm būtu 
jāsadarbojas vienai ar otru un ar Komisiju.

Or. de

Grozījums Nr. 284
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
97. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(97) Ja personas datu apstrāde saistībā ar 
darbībām, ko veic pārziņa vai apstrādātāja 
institūcija Savienībā, notiek vairāk nekā 
vienā dalībvalstī, par šā pārziņa vai 
apstrādātāja darbību uzraudzību un 
attiecīgu lēmumu pieņemšanu visā 
Savienībā būtu jāatbild tikai vienai 
uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu 
konsekventu piemērošanu, tiesisko 
noteiktību un samazinātu administratīvo 
slogu šādiem pārziņiem un apstrādātājiem. 
Veicot šīs darbības, šai uzraudzības 
iestādei būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai 
sadarbotos ar partneriem citās 
dalībvalstīs, kurās atrodas datu subjekti, 
kurus apstrādes darbības varētu ietekmēt, 
tostarp attiecīgā gadījumā ar Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģiju, ieskaitot tad, 
kad tiek veiktas kopējas izmeklēšanas. Ir 
nepieciešami atbilstoši mehānismi nolūkā 
nodrošināt to, ka mazākām uzraudzības 
iestādēm ir finanšu, administratīvā un 
cilvēkresursu kapacitāte, lai mazinātu 
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jebkādu šādas rīcības radīto papildu 
slogu.

Or. en

Pamatojums

Pastāv tendence starptautiskus tiešsaistes uzņēmumus dibināt dažās mazākās ES dalībvalstīs. 
Ja nebūs mehānisma, kas nodrošinās to, ka šīm DAI nerodas pārmērīgas izmaksas saistībā ar 
atbilstošas uzraudzības nodrošināšanu šādos apstākļos, var rasties būtiski trūkumi 
uzraudzībā. DAI, kuras atbild par to pārziņu uzraudzību, kas apstrādā personas datus 
vairākās dalībvalstīs, ir jāīsteno attiecīgi pasākumi, lai sadarbotos ar partneriem citās 
dalībvalstīs. Dažos gadījumos būtu noderīgi iesaistīt arī kolēģiju.

Grozījums Nr. 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
97. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Viena kontaktpunkta princips jāpiemēro konsekventi gan attiecībā uz ES, gan ārpus ES 
esošiem pārziņiem, uz kuriem attiecas tiesību akti.

Grozījums Nr. 286
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
98.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(98a) Ja šādu apstrādi veic, pamatojoties 
uz datu subjekta iesniegtu sūdzību, par 
kompetento iestādi, kura nodrošina šādu 
vienu kontaktpunktu, kalpo tās dalībvalsts 
uzraudzības iestāde, kurā attiecīgais datu 
subjekts galvenokārt uzturas. Ja datu 
subjekti iesniedz līdzīgas sūdzības pret 
šādu apstrādi dažādās dalībvalstīs esošās 
uzraudzības iestādēs, tad par kompetento 
iestādi kalpo pirmā izmantotā iestāde.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 287
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
104. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(104) Katrai uzraudzības iestādei būtu 
jābūt tiesībām piedalīties kopīgās 
uzraudzības iestāžu operācijās. 
Uzraudzības iestādei, kurai izteikts 
pieprasījums, būtu pienākums atbildēt uz 
pieprasījumu konkrētā termiņā.

(104) Katrai uzraudzības iestādei būtu 
jābūt tiesībām piedalīties kopīgās 
uzraudzības iestāžu operācijās. 
Uzraudzības iestādei, kurai izteikts 
pieprasījums, būtu pienākums atbildēt uz 
pieprasījumu konkrētā termiņā. Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijai vajadzētu spēt 
koordinēt šādas darbības, ja attiecīgās
uzraudzības iestādes to vēlas. Katrai 
uzraudzības iestādei būtu jābūt tiesībām 
piedalīties kopīgās uzraudzības iestāžu 
operācijās. Uzraudzības iestādei, kurai 
izteikts pieprasījums, būtu pienākums 
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atbildēt uz pieprasījumu konkrētā 
termiņā.

Or. en

Pamatojums

Lai sadarbība noritētu veiksmīgāk, kolēģijai varētu uzticēt kopīgo izmeklēšanu koordinēšanu, 
ja attiecīgās DAI to vēlas. Sk. arī saistīto ierosināto 66. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
105. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 289
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Lai nodrošinātu šīs regulas 
ievērošanu, Komisija var pieņemt atzinumu 
par šo jautājumu vai lēmumu, kurā 
pieprasa uzraudzības iestādei apturēt tās 
pasākuma projektu.

(107) Lai nodrošinātu šīs regulas 
ievērošanu, Komisija var pieņemt atzinumu 
par šo jautājumu vai — steidzamos 
gadījumos — lēmumu, kurā pieprasa 
uzraudzības iestādei apturēt tās pasākuma 
projektu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā netiek ņemta vērā pašas Komisijas nostāja par DAI neatkarību.

Grozījums Nr. 290
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
110. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(110) Savienības līmenī būtu jāizveido 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Ar to 
būtu jāaizstāj Darba grupa par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, kas izveidota ar 
Direktīvu 95/46/EK. Tai būtu jāsastāv no 
katras dalībvalsts uzraudzības iestādes 
vadītāja un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja. Komisijai būtu jāpiedalās 
kolēģijas darbā. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai būtu jāpalīdz nodrošināt šīs 
regulas konsekventu piemērošanu visā 
Savienībā, tostarp jāsniedz padomi 
Komisijai un jāveicina uzraudzības iestāžu 
sadarbība visā Savienībā. Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai, pildot savus 
uzdevumus, būtu jārīkojas neatkarīgi.

(110) Savienības līmenī būtu jāizveido 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Ar to 
būtu jāaizstāj Darba grupa par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, kas izveidota ar 
Direktīvu 95/46/EK. Tai būtu jāsastāv no 
katras dalībvalsts uzraudzības iestādes 
vadītāja un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja. Komisijai būtu jāpiedalās 
kolēģijas darbā. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai būtu jāpalīdz nodrošināt šīs 
regulas konsekventu piemērošanu visā 
Savienībā, tostarp jāsniedz padomi Eiropas 
Savienības iestādēm un jāveicina 
uzraudzības iestāžu sadarbība visā 
Savienībā, kā arī kopīgu darbību 
koordinācija. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai, pildot savus uzdevumus, būtu 
jārīkojas neatkarīgi.
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Or. en

Pamatojums

Nav nekāda acīmredzama iemesla tam, kāpēc kolēģijai vajadzētu sniegt padomus tikai 
Komisijai. Otrais papildinājums dod kolēģijai iespēju uzņemties lielāku lomu DAI kopīgo 
operāciju koordinēšanā.

Grozījums Nr. 291
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
118. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(118) Jebkurus zaudējumus, kurus persona 
var ciest nelikumīgas apstrādes rezultātā, 
būtu jākompensē pārzinim vai 
apstrādātājam, kuru var atbrīvot no 
atbildības, ja tas pierāda, ka nav atbildīgs 
par zaudējumiem, īpaši gadījumos, kad tas 
konstatē datu subjekta vainu vai force 
majeure gadījumā.

(118) Jebkurus zaudējumus, kurus persona 
var ciest nelikumīgas apstrādes rezultātā, 
būtu jākompensē pārzinim vai 
apstrādātājam, kuru var atbrīvot no 
atbildības, ja tas pierāda, ka nav atbildīgs 
par zaudējumiem, īpaši gadījumos, kad tas 
konstatē datu subjekta vainas daļu vai 
force majeure gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgi no datu subjekta vainas pakāpes, automātiski nevajadzētu izslēgt datu pārziņa vai 
apstrādātāja vainu, ja tas ir līdzvainīgs.

Grozījums Nr. 292
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
121. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121) Personas datu apstrāde tikai un 
vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām būtu jākvalificē kā izņēmums, 
uz kuru neattiecas atsevišķas regulas 

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

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

Or. de

Pamatojums

Plašsaziņas līdzekļu brīvība datu aizsardzības tiesībās neattiecas „tikai un vienīgi” uz tiešo 
žurnālistikas darbu. Žurnālistiskā pētniecība būtu apdraudēta arī tad, ja trešajām pusēm 
kļūtu zināma informācija par komandējumiem, informantu honorāriem u.tml.
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Grozījums Nr. 293
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
121. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\922340LV.doc 95/132 PE502.053v01-00

LV

jāaprobežojas ar plašsaziņas līdzekļu 
uzņēmumiem un pārraide var būt veikta 
gan peļņas gūšanas, gan bezpeļņas nolūkos.

nebūtu jāaprobežojas ar plašsaziņas 
līdzekļu uzņēmumiem un pārraide var būt 
veikta gan peļņas gūšanas, gan bezpeļņas 
nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā visu izņēmumu, arī šī izņēmuma piemērošanas joma ir nepārprotami jāierobežo.

Grozījums Nr. 294
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
121.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121a) Šajā regulā tiek pieļauta iespēja, 
ka, piemērojot regulas noteikumus, vērā 
tiek ņemts princips par publisku piekļuvi 
oficiāliem dokumentiem. Valsts sektora 
iestādes vai valsts struktūras rīcībā 
esošajos dokumentos ietvertos personas 
datus attiecīgā iestāde vai struktūra var 
izpaust saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, kuri attiecas uz valsts sektora
iestādi vai valsts struktūru. Šādi tiesību 
akti saskaņo tiesības uz personas datu 
aizsardzību ar principu par publisku 
piekļuvi oficiāliem dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt, ka noteikumi datu aizsardzības jomā nepamatoti nekavē valsts lietu 
publisku pārraudzību. Tāpēc, kā minēts EDAU, 29. panta darba grupas un FRA atzinumos, ir 
jāgarantē principa par publisku piekļuvi oficiāliem dokumentiem ievērošana.

Grozījums Nr. 295
Marita Ulvskog
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Regulas priekšlikums
121.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121a) Šajā regulā tiek pieļauta iespēja, 
ka, piemērojot regulas noteikumus, vērā 
tiek ņemts princips par publisku piekļuvi 
oficiāliem dokumentiem. Valsts sektora 
iestādes vai valsts struktūras rīcībā 
esošajos dokumentos ietvertos personas 
datus attiecīgā iestāde vai struktūra var 
izpaust saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, kuri attiecas uz valsts sektora
iestādi vai valsts struktūru. Šādi tiesību 
akti saskaņo tiesības uz personas datu 
aizsardzību ar principu par publisku 
piekļuvi oficiāliem dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt, ka noteikumi datu aizsardzības jomā nepamatoti nekavē valsts lietu 
publisku pārraudzību. Tāpēc, kā minēts EDAU, 29. panta darba grupas un FRA atzinumos, 
principa par publisku piekļuvi oficiāliem dokumentiem ievērošana ir jāgarantē pantā, nevis 
tikai apsvērumā.

Grozījums Nr. 296
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
126. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(126) Zinātniskās izpētes jēdzienā šajā 
regulā būtu jāiekļauj fundamentālie 
pētījumi, lietišķie pētījumi un privāti 
finansēti pētījumi, turklāt būtu jāņem vērā 
Savienības mērķis izveidot Eiropas 
zinātniskās izpētes telpu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 179. panta 
1. punktu.

(126) Zinātniskās izpētes jēdzienā šajā 
regulā būtu jāiekļauj fundamentālie 
pētījumi, lietišķie pētījumi un privāti 
finansēti pētījumi Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 13. panta izpratnē, 
turklāt būtu jāņem vērā Savienības mērķis 
izveidot Eiropas zinātniskās izpētes telpu 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 179. panta 1. punktu. Tajā 
nevajadzētu ietvert tirgus izpēti.
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Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka izņēmums par izpēti attiecas uz izpēti tiešā nozīmē, nevis uz tirgus izpēti.

Grozījums Nr. 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
129. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības un jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, 
attiecīgos uzņēmumu ierosinātos 
pasākumos un politiskajās nostādnēs 
pienācīgi jāņem vērā tehnoloģijas, 
pakalpojumu un uzņēmumu modeļu 
neitralitātes princips, lai tas labvēlīgi 
ietekmētu personas datu brīvu apriti 
Savienībā.
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aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu; par kritērijiem un 
nosacījumiem apstrādes darbībām, kurām 
nepieciešams datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums; par kritērijiem un prasībām, 
nosakot augsta līmeņa īpašo risku, kam 
nepieciešama iepriekšēja apspriešanās; 
par datu aizsardzības inspektora iecelšana 
un uzdevumiem; par profesionālās ētikas 
kodeksiem; par kritērijiem un prasībām 
sertifikācijas mehānismiem; par 
kritērijiem un prasībām datu nosūtīšanai, 
izmantojot saistošos uzņēmuma 
noteikumus; par atkāpēm saistībā ar datu 
nosūtīšanu; par administratīvajām 
sankcijām; par apstrādi ar veselību 
saistītos nolūkos; par apstrādi 
nodarbinātības kontekstā un apstrādi 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba ietvaros rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
129. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fiziku personu 
pamattiesības un brīvības un, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fizisku un juridisku
personu pamattiesības un brīvības un jo 
īpaši tiesības uz personas datu aizsardzību, 
un nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
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Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Jo īpaši deleģētos aktus būtu 
jāpieņem par apstrādes likumīgumu; 
precizējot kritērijus un nosacījumus 
saistībā ar bērna sniegtu piekrišanu; par 
īpašu kategoriju datu apstrādi; precizējot 
kritērijus un nosacījumus, kad prasības un 
maksa par datu subjektu tiesību 
izmantošanu ir acīmredzami pārmērīgas; 
nosakot kritērijus un prasības informācijai, 
kas jāsniedz datu subjektam, un saistībā ar 
piekļuves tiesībām; par tiesībām tikt 
aizmirstam un tiesībām uz dzēšanu; par 
pasākumiem, kas balstās uz profilēšanu; 
par kritērijiem un prasībām saistībā ar 
pārziņa atbildību un integrētu datu 
aizsardzību un datu aizsardzību pēc 
noklusējuma; par apstrādātāju; nosakot 
kritērijus un prasības apstrādes 
dokumentēšanai un drošībai; par 
kritērijiem un prasībām personas datu 
aizsardzības pārkāpuma konstatēšanai un 
paziņošanai uzraudzības iestādei un par 
apstākļiem, kādos personas datu 
aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu; par kritērijiem un 
nosacījumiem apstrādes darbībām, kurām 
nepieciešams datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums; par kritērijiem un prasībām, 
nosakot augsta līmeņa īpašo risku, kam 
nepieciešama iepriekšēja apspriešanās; par 
datu aizsardzības inspektora iecelšana un 
uzdevumiem; par profesionālās ētikas 
kodeksiem; par kritērijiem un prasībām 
sertifikācijas mehānismiem; par kritērijiem 
un prasībām datu nosūtīšanai, izmantojot 
saistošos uzņēmuma noteikumus; par 
atkāpēm saistībā ar datu nosūtīšanu; par 
administratīvajām sankcijām; par apstrādi 
ar veselību saistītos nolūkos; par apstrādi 
nodarbinātības kontekstā un apstrādi 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba ietvaros rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Jo īpaši deleģētos aktus būtu 
jāpieņem par apstrādes likumīgumu; 
precizējot kritērijus un nosacījumus 
saistībā ar bērna sniegtu piekrišanu; par 
īpašu kategoriju datu apstrādi; precizējot 
kritērijus un nosacījumus, kad prasības un 
maksa par datu subjektu tiesību 
izmantošanu ir acīmredzami pārmērīgas; 
nosakot kritērijus un prasības informācijai, 
kas jāsniedz datu subjektam, un saistībā ar 
piekļuves tiesībām; par tiesībām tikt 
aizmirstam un tiesībām uz dzēšanu; par 
pasākumiem, kas balstās uz profilēšanu; 
par kritērijiem un prasībām saistībā ar 
pārziņa atbildību un integrētu datu 
aizsardzību un datu aizsardzību pēc 
noklusējuma; par apstrādātāju; nosakot 
kritērijus un prasības apstrādes 
dokumentēšanai un drošībai; par 
kritērijiem un prasībām personas datu 
aizsardzības pārkāpuma konstatēšanai un 
paziņošanai uzraudzības iestādei un par 
apstākļiem, kādos personas datu 
aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu; par kritērijiem un 
nosacījumiem apstrādes darbībām, kurām 
nepieciešams datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums; par kritērijiem un prasībām, 
nosakot augsta līmeņa īpašo risku, kam 
nepieciešama iepriekšēja apspriešanās; par 
datu aizsardzības inspektora iecelšana un 
uzdevumiem; par profesionālās ētikas 
kodeksiem; par kritērijiem un prasībām 
sertifikācijas mehānismiem; par kritērijiem 
un prasībām datu nosūtīšanai, izmantojot 
saistošos uzņēmuma noteikumus; par 
atkāpēm saistībā ar datu nosūtīšanu; par 
administratīvajām sankcijām; par apstrādi 
ar veselību saistītos nolūkos; par apstrādi 
nodarbinātības kontekstā un apstrādi 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, proti, arī ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka 
attiecīgie dokumenti vienlaicīgi, savlaicīgi 
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vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

un atbilstoši tiek nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. de

Grozījums Nr. 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas 
datu apstrādi; standarta procedūras un 
formas datu subjekta tiesību 
izmantošanai; standarta formas datu 
subjekta informēšanai; standarta formas 
un procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu 
aizsardzību pēc noklusējuma un 
dokumentāciju; īpašas prasības apstrādes 
drošībai; standarta formāts un procedūras 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai uzraudzības iestādei un 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai datu subjektam; standarti un 
procedūras datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumam; iepriekšējas atļaujas un 
iepriekšējas apspriešanās formas un 
procedūras; sertifikācijas tehniskie 
standarti un mehānismi; aizsardzības 
līmeņa pietiekamība trešā valstī vai tās 
teritorijā, vai apstrādes nozarē, vai 
starptautiskā organizācijā; Savienības 
tiesībās neatļauta izpaušana; savstarpējā 
palīdzība; kopīgās operācijas; lēmumi 
konsekvences mehānisma ietvaros. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 

(130) Ieviešot šīs regulas noteikumus, 
jānodrošina, ka netiek izvirzītas nekādas 
obligātas prasības attiecībā uz īpašiem 
produktu vai pakalpojumu, tostarp gala 
iekārtu vai citu elektronisko 
komunikāciju iekārtu, tehniskajiem 
parametriem, kas varētu kavēt iekārtu 
laišanu tirgū un šādu iekārtu brīvu apriti 
starp dalībvalstīm.



AM\922340LV.doc 101/132 PE502.053v01-00

LV

2011. gada 16. februāris Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu45. Šajā sakarā Komisijai 
būtu jāapsver īpašus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas 
datu apstrādi; standarta procedūras un 
formas datu subjekta tiesību 
izmantošanai; standarta formas datu 
subjekta informēšanai; standarta formas 
un procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu 
aizsardzību pēc noklusējuma un 
dokumentāciju; īpašas prasības apstrādes 
drošībai; standarta formāts un procedūras 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai uzraudzības iestādei un 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai datu subjektam; standarti un 
procedūras datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumam; iepriekšējas atļaujas un 
iepriekšējas apspriešanās formas un 
procedūras; sertifikācijas tehniskie 
standarti un mehānismi; aizsardzības 
līmeņa pietiekamība trešā valstī vai tās 

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras. Ieviešot šīs regulas noteikumus, 
jānodrošina, ka netiek izvirzītas nekādas 
obligātas prasības attiecībā uz īpašiem 
produktu vai pakalpojumu, tostarp gala 
iekārtu vai citu elektronisko 
komunikāciju iekārtu, tehniskajiem 
parametriem, kas varētu kavēt iekārtu 
laišanu tirgū un šādu iekārtu brīvu apriti 
starp dalībvalstīm.
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teritorijā, vai apstrādes nozarē, vai 
starptautiskā organizācijā; Savienības 
tiesībās neatļauta izpaušana; savstarpējā 
palīdzība; kopīgās operācijas; lēmumi 
konsekvences mehānisma ietvaros. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāris Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu45. Šajā sakarā Komisijai 
būtu jāapsver īpašus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 301
András Gyürk

Regulas priekšlikums
130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas datu 
apstrādi; standarta procedūras un formas 
datu subjekta tiesību izmantošanai; 
standarta formas datu subjekta 
informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu aizsardzību 
pēc noklusējuma un dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; standarta 
formāts un procedūras personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai 
uzraudzības iestādei un personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai datu 

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas datu 
apstrādi; standarta procedūras un formas 
datu subjekta tiesību izmantošanai; 
standarta formas datu subjekta 
informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu aizsardzību 
pēc noklusējuma un dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; standarta 
formāts un procedūras personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai 
uzraudzības iestādei un personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai datu 
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subjektam; standarti un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam; 
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras; 
sertifikācijas tehniskie standarti un 
mehānismi; aizsardzības līmeņa 
pietiekamība trešā valstī vai tās teritorijā, 
vai apstrādes nozarē, vai starptautiskā 
organizācijā; Savienības tiesībās neatļauta 
izpaušana; savstarpējā palīdzība; kopīgās 
operācijas; lēmumi konsekvences 
mehānisma ietvaros. Šīs pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāris
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā sakarā Komisijai būtu 
jāapsver īpašus pasākumus
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

subjektam; standarti un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam; 
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras; 
sertifikācijas tehniskie standarti un
mehānismi; aizsardzības līmeņa 
pietiekamība trešā valstī vai tās teritorijā, 
vai apstrādes nozarē, vai starptautiskā 
organizācijā; Savienības tiesībās neatļauta 
izpaušana; savstarpējā palīdzība; kopīgās 
operācijas; lēmumi konsekvences 
mehānisma ietvaros. Šīs pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā saistībā Komisijai būtu 
jāapsver īpaši pasākumi
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, jo tiem vajadzētu būt 
tādiem, kas nerada pārmērīgi lielu 
apgrūtinājumu šiem uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas datu 
apstrādi; standarta procedūras un formas 
datu subjekta tiesību izmantošanai; 
standarta formas datu subjekta 
informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
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formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu aizsardzību 
pēc noklusējuma un dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; standarta 
formāts un procedūras personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai 
uzraudzības iestādei un personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai datu 
subjektam; standarti un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam; 
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras; 
sertifikācijas tehniskie standarti un 
mehānismi; aizsardzības līmeņa 
pietiekamība trešā valstī vai tās teritorijā, 
vai apstrādes nozarē, vai starptautiskā 
organizācijā; Savienības tiesībās neatļauta
izpaušana; savstarpējā palīdzība; kopīgās 
operācijas; lēmumi konsekvences 
mehānisma ietvaros. Šīs pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāris
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā sakarā Komisijai būtu 
jāapsver īpašus pasākumus
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu aizsardzību 
pēc noklusējuma un dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; standarta 
formāts un procedūras personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai 
uzraudzības iestādei un personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai datu 
subjektam; standarti un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam; 
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras; 
sertifikācijas tehniskie standarti un 
mehānismi; aizsardzības līmeņa 
pietiekamība trešā valstī vai tās teritorijā, 
vai apstrādes nozarē, vai starptautiskā 
organizācijā; Savienības tiesībās neatļauta 
izpaušana; savstarpējā palīdzība; kopīgās 
operācijas; lēmumi konsekvences 
mehānisma ietvaros. Šīs pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā saistībā Komisijai būtu 
jāapsver īpaši pasākumi
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, apspriežoties ar 
iesaistītajiem dalībniekiem.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošana rada pārredzamības trūkuma risku, no kura 
jāizvairās, nodrošinot to izstrādi ciešā sadarbībā ar personām, uz kurām tās attieksies.

Grozījums Nr. 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
139. apsvērums



AM\922340LV.doc 105/132 PE502.053v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 304
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 305
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 306
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 307
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šajā regulā minētais neietekmē vai 
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neierobežo preses un vārda brīvību, kas 
noteikta dalībvalstu konstitūcijās un izriet 
no vārda un preses brīvības tradīcijas, kas 
pastāv brīvā un atvērtā sabiedrībā. Tam 
arī nevajadzētu ietekmēt vai ierobežot 
iedzīvotāju tiesības un piekļuvi valsts 
iestāžu rīcībā esošajai informācijai. Šī 
regula neietekmē arī dalībvalstu tiesības 
un pienākumu nodrošināt fizisku personu 
integritāti saistībā ar publisku reģistru 
apstrādi, izmantojot īpašus tiesību aktus.

Or. sv

Grozījums Nr. 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, un tādu 
personas datu apstrādei, kuri veido daļu no 
kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu 
no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar 
automatizētiem līdzekļiem.

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, nenošķirot šos 
apstrādes līdzekļus, un tādu personas datu 
apstrādei, kuri veido daļu no kartotēkas vai 
ir paredzēti, lai veidotu daļu no kartotēkas, 
ja apstrādi neveic ar automatizētiem 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, un tādu 

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, nenošķirot 
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personas datu apstrādei, kuri veido daļu no 
kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu 
no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar 
automatizētiem līdzekļiem.

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

Or. en

Grozījums Nr. 310
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicot darbību, kas neietilpst 
Savienības tiesību piemērošanas jomā, jo 
īpaši saistībā ar valsts drošību;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Darbības, kas neietilpst Savienības tiesību piemērošanas jomā, jau ir izslēgtas pēc definīcijas. 
Šī fakta atkārtošanai nav nekādas nozīmes.

Grozījums Nr. 311
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 2.a punkta un 2.b punkta iekļaušanas.
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Grozījums Nr. 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka nav pietiekami pamatota iemesla tam, kāpēc Savienības iestādēm nebūtu jāaizsargā 
personas dati tāpat kā citas nozares.

Grozījums Nr. 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un vienādību, regulā ir jāiekļauj ES iestāžu un struktūras 
būtiskie noteikumi. Viens tiesību akts novērš atšķirīgu noteikumu risku un būs 
vispiemērotākais līdzeklis datu apmaiņai starp ES līmeni un valsts un privātām vienībām 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 314
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā;

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka un tādējādi bez 
saistības ar profesionālu vai komerciālu 
darbību tikai sava personiska vai 
sadzīviska pasākuma gaitā, paturot prātā, 
ka datu publicēšanu nenoteiktam personu 
skaitam, piemēram, izmantojot internetu, 
nevar uzskatīt par tikai personisku vai 
sadzīvisku pasākumu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Tiesas judikatūru lietā C-101/0 Linquist šajā tekstā minēts kritērijs par publisku 
un personisku darbību nošķiršanu, pamatojoties uz nenoteiktu to personu skaitu, kuras var 
piekļūt informācijai. Šis izņēmums ir piemērojams vienīgi tad, ja dati ir pieejami ierobežotam 
personu skaitam. Patlaban apakšpunkta redakcija ir arī saskaņā ar 15. apsvērumu.

Grozījums Nr. 315
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) vēsturiskiem, statistikas vai 
zinātniskās izpētes mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 316
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 317
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ja šie dati sniegti anonīmi 4. panta 
2. punkta b) apakšpunkta (jauns) 
izpratnē;

Or. en
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Grozījums Nr. 319
Franck Proust

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) datiem, kas ir anonimizēti;

Or. fr

Grozījums Nr. 320
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbilstīgi šīs regulas noteikumiem 
Eiropas Parlaments un Padome, un 
attiecīgā gadījumā arī Komisija, ja tas 
minēts regulā, var pieņemt īpašus 
noteikumus, ar ko sīkāk precizē regulas 
noteikumus attiecībā uz konkrētām 
jomām vai uz konkrētu vienību veikto 
apstrādi. Viena gada laikā pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās Eiropas Parlaments un 
Padome pieņem šādus konkrētus papildu 
noteikumus attiecībā uz personas datu 
apstrādi, ko veic:
a) publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzēji gan 
vispārīgi, gan attiecībā uz komunikācijas 
datu saglabāšanu tiesībaizsardzības 
vajadzībām;
b) Savienības iestādes, struktūras, biroji 
un aģentūras.

Or. en

Pamatojums

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
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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 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Grozījums Nr. 321
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Jēdziena „dzīvojošs” precizēšana.

Grozījums Nr. 322
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) preču vai pakalpojumu piedāvāšanu 
šādiem datu subjektiem Savienībā; vai

a) preču vai pakalpojumu piedāvāšanu 
šādiem datu subjektiem Savienībā
neatkarīgi no tā, vai ir nepieciešams datu 
subjekta maksājums; vai

Or. en

Pamatojums

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
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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 
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.

Grozījums Nr. 323
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labu aizsardzību, jēdzienu „personas dati” un „datu subjekts” definīcija 
nedrīkst būt pārāk šaura. Regulai būtu nepārprotami jāattiecas uz datiem, kas pieļauj vienīgi 
„atlasīšanu”; un būtu jābūt skaidram, ka lielākajā daļā gadījumu tiešsaistes identifikatori ir 
uzskatāmi par personas datiem. Tā kā tehnoloģijas pastāvīgi attīstās, arī deanonimizācijas 
centieni kļūst modernāki. Lai nodrošinātu uz nākotni vērstu aizsardzību, ir jāsaglabā jēdzienu 
„personas dati” un „datu subjekts” plaša definīcija.
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Grozījums Nr. 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Līdzekļiem, kuri tiek izmantoti identifikācijai, ir jābūt tiešā saistībā ar datu pārzini. Regulas 
4. panta 1. punktā minēts, ka „datu subjekts” ir fiziska persona. Dažas atsevišķas situācijas 
var būt grūti novērtējamas, jo individuāls uzņēmējs (santehniķis, ārsts), kurš darbojas kā 
ārštata darbinieks un izmanto vienu tālruņa līniju gan darba, gan privātajiem mērķiem, 
sapludina robežu starp fizisku un juridisku personu. Šī regula būtu piemērojama tikai 
fiziskām personām, kuras nedarbojas atbilstīgi savai profesijai.

Grozījums Nr. 325
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) "datu subjekts" ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona varētu pamatoti izmantot, 
jo īpaši atsaucoties uz identifikācijas 

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

atsaucoties uz identifikācijas numuru, 
atrašanās vietas datiem, tiešsaistes 
identifikatoru vai vienu vai vairākiem šai 
personai raksturīgiem fiziskās, 
fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem;

Or. de

Grozījums Nr. 326
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) "personas dati" ir jebkāda informācija, 
kas attiecas uz datu subjektu;

2) “personas dati” ir jebkāda informācija, 
kas attiecas uz datu subjektu; regula 
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neattiecas uz datiem, kurus nevar sasaistīt 
ar datu subjektu, piemēram, 
anonimizētiem, šifrētiem vai atsevišķiem 
pseidonimizētiem datiem; šī regula 
neattiecas uz uzņēmumu 
kontaktinformāciju;

Or. en

Pamatojums

Anonimizēti dati un atsevišķi pseidonimizēti dati var attiekties uz datu subjektu, tomēr 
tehnisku iemeslu dēļ tos vairs nevar sasaistīt ar datu subjektu. Šai regulai nevajadzētu 
attiekties uz datiem, kurus vairs nevar sasaistīt ar datu subjektu. Uzņēmumu 
kontaktinformācija ietver tādus datus, kā, piemēram, vārdu un uzvārdu, amatu, darba e-pasta 
adresi, darba tālruņa numuru, darba faksa numuru, adresi apmeklētājiem utt., ko nevajadzētu 
uzskatīt par konfidenciālu informāciju, jo to paredzēts izmantot vienīgi profesionālās 
darbības ietvaros.

Grozījums Nr. 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) "personas dati" ir jebkāda informācija, 
kas attiecas uz datu subjektu;

2) “personas dati” ir visi dati, kas īpaši 
attiecas uz datu subjektu, kura īpašo 
identitāti pārzinis tieši vai netieši var 
identificēt;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 330
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) “anonimizēti dati” ir iepriekš 
identificējami dati, kas padarīti anonīmi 
un par kuriem vairs nav atrodams ne 
kods, ne kāda cita saikne;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b) “pseidonimizēti dati” ir iepriekš 
identificējami dati, attiecībā uz kuriem 
personas identifikācijas informācija —
piemēram, vārds, dzimšanas datums, 
adrese vai konta numurs — ir aizstāta ar 
kodu (pseidonīmu vai simbolu). Saikne 
starp kodu un datiem ir nošķirta;

Or. en
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Grozījums Nr. 332
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) “profilēšana” ir jebkura automatizēta 
apstrāde, kas paredzēta, lai izvērtētu vai 
radītu datus par aspektiem, kuri saistīti ar 
fiziskām personām, vai analizētu vai 
prognozētu fiziskas personas rīcību darbā 
vai saistībā ar tās ekonomisko situāciju, 
atrašanās vietu, veselību, izvēlēm, 
uzticamību, uzvedību vai personību;

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 333
Giles Chichester
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) “anonīmi dati” ir informācija, kas 
nekad nav bijusi saistīta ar datu subjektu 
vai nekad nav savākta, mainīta vai citādi 
apstrādāta, lai nebūtu iespējams to saistīt 
ar datu subjektu;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus; ja apstrādes nolūkus 
nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību 
aktu, pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

Or. en

Pamatojums

Svītrojot vārdus „nosacījumus un līdzekļus”, tiek būtiski precizēta atšķirība starp pārzini un 
apstrādātāju. Pārzinis nosaka to, „kāpēc” dati ir apstrādājami, proti, rīcības nolūku vai 
rezultātu, turpretī apstrādātājs nosaka to, „kā” dati apstrādājami, proti, nosacījumus un 
līdzekļus.

Grozījums Nr. 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārziņa definīcijas pamatā jābūt lēmumam par nolūku, kā dēļ personas dati tiek apstrādāti, 
nevis nosacījumiem vai līdzekļiem, ko izmanto mērķu sasniegšanai. Kontrole attiecībā uz 



PE502.053v01-00 122/132 AM\922340LV.doc

LV

apstrādes mērķiem ir loģiskais pamats tam, kāpēc pastāv dažāda līmeņa atbildība attiecībā uz 
pārziņiem, kuri lemj par to, kādi dati un kāpēc tiek apstrādāti, un apstrādātājiem, kas risina 
jautājumu par to, kādā veidā dati ir apstrādājami.

Grozījums Nr. 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) "apstrādātājs" ir fiziska vai juridiska 
persona, valsts iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kura pārziņa vārdā 
apstrādā personas datus;

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 338
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “datu subjekta piekrišana” ir datu 
subjekta jebkura sniegta piekrišana, 
pamatojoties uz skaidru un visaptverošu 
informāciju par personas datu apstrādes 
mērķiem;

Or. de
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Pamatojums

Jo īpaši tiešsaistes jomā nav skaidrs, kas tieši ir domāts ar „nepārprotamu” vēlmes 
paziņošanu. Grozījums saskaņots ar E-privātuma direktīvas 5. panta 3. punktu (Direktīva 
2009/136/EK).

Grozījums Nr. 339
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
veida paziņojums vai rīcība, ar kuru datu 
subjekts norāda, ka piekrīt ierosinātajai 
datu apstrādei. Klusēšana vai atturēšanās 
no darbības pati par sevi neliecina par 
piekrišanu;

Or. en

Pamatojums

Piekrišanas iegūšanas process, proti, mehānisms, kad datu subjektam tiek sniegta 
informācija, pēc kā seko tā reakcija, ir pamata mehānisms, kura ietvaros tiek panākta 
vienošanās par šajā gadījumā personas datu apstrādi. Izmantojot šim mērķim tradicionālo 
terminoloģiju, kā minēts Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumos, tiktu vienkāršota teksta 
redakcija un radīta noteiktība, nosakot piekrišanai stingru un noteiktu pamatu, kā arī tiktu 
novērstas atšķirības, ko praksē būtu ļoti grūti piemērot.

Grozījums Nr. 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) "datu subjekta piekrišana" ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un nepārprotama 
norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru 
datu subjekts vai nu paziņojuma, vai 

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

personas datu apstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 341
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) "personas datu aizsardzības pārkāpums"
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā 
notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

9) “personas datu aizsardzības pārkāpums”
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā 
notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem, kas var negatīvi ietekmēt 
personas datu aizsardzību vai datu 
subjekta privātumu;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums palīdz likvidēt nevajadzīgus pienākumus datu pārziņiem un datu 
apstrādātājiem, kā arī iespējamu datu subjekta „paziņošanas panīkumu”. Minimālais 
slieksnis paziņošanas pienākuma izpildīšanai, kura pamatā ir ar datu subjektu saistītā riska 
līmenis, uzlabos datu subjekta aizsardzību, neradot apgrūtinājumu. Šādas izmaiņas ir 
saskaņā ar Direktīvas 2009/136/EK noteikumiem.

Grozījums Nr. 342
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) "personas datu aizsardzības pārkāpums"
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā 

9) “personas datu aizsardzības pārkāpums”
ir nelikumīga personas datu apstrāde, kā
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notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga 
nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto 
personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) "personas datu aizsardzības pārkāpums"
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā
notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

9) “personas datu aizsardzības pārkāpums”
ir nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

Or. en

Pamatojums

Paziņojumi par datu aizsardzības pārkāpumiem ir nozīmīgs instruments, kas palīdz 
nodrošināt to, ka pārziņi pilda savus pienākumus datu aizsardzības jomā. Turklāt tie pilnvaro 
datu subjektus veikt pasākumus pašaizsardzībai pret datu aizsardzības pārkāpumu radītajām 
sekām. Šī grozījumu kopuma mērķis ir pilnveidot noteikumus attiecībā uz datu aizsardzības 
pārkāpumiem, padarot paziņojumu sniegšanas laika termiņus pārziņiem pārvaldāmākus, 
novēršot to, ka datu subjekti sāk „nogurt no pārkāpumiem”, un izveidojot publisku 
pārkāpumu reģistru.

Grozījums Nr. 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) "personas datu aizsardzības pārkāpums"
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā 
notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

9) “personas datu aizsardzības pārkāpums”
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā 
notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem; šī regula neattiecas uz ļoti 
šifrētiem datiem, attiecībā uz kuriem 
pastāv pierādījumi, ka šifrēšanas atslēga 
nav bojāta;

Or. en

Pamatojums

Tādu datu zudums, kas bijuši šifrēti ar spēcīgu šifru, ja turklāt šifrēšanas atslēga nav bojāta, 
nerada kaitējuma risku personai.

Grozījums Nr. 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 347
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
ir vieta, ko norādījis pārziņa vai 
apstrādātāja uzņēmums vai uzņēmumu 
grupa atbilstoši 57. pantā minētajam 
konsekvences mehānismam, pamatojoties 
uz turpmāk minētajiem objektīvajiem 
izvēles kritērijiem, bet ne tikai tiem:

1) uzņēmumu grupas galvenā biroja 
atrašanās vietu Eiropā;

2) tās struktūras atrašanās vietu 
uzņēmumu grupā, kurai ir deleģēti datu 
aizsardzības pienākumi;
3) tās struktūras atrašanās vietu 
uzņēmumu grupā, kurai ir vislabākās 
pozīcijas attiecībā uz pārvaldības 
funkcijām un administratīvajiem 
pienākumiem saistībā ar šajā regulā 
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izvirzīto noteikumu ievērošanu un 
ieviešanu; vai
4) vietu, kurā tiek veiktas efektīvas un 
reālas pārvaldības darbības, nosakot datu 
apstrādi, īstenojot stabilus pasākumus.
Uzņēmumam vai uzņēmumu grupai ir 
jāinformē kompetentā iestāde par 
galvenās institūcijas izvēli.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā „galvenās institūcijas” definīcija ir pārāk neskaidra un atstāj pārāk daudz iespēju 
atšķirīgai interpretācijai. Ir jābūt vienotam veidam, kā noteikt organizācijas „galveno 
institūciju”, ko „uzņēmumiem/uzņēmumu grupām” var piemērot kā attiecīgu atsauces punktu, 
kura pamatā ir atbilstošu objektīvu kritēriju kopums. Šos kritērijus izmanto, lai noteiktu 
atbilstošu DAI saistošiem uzņēmumu noteikumiem, un tāpēc tie ir īstenojami.

Grozījums Nr. 348
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem vai tās iestādes atrašanās vieta, 
kurai ir dominējoša ietekme pār citām 
pārziņa iestādēm; ja lēmumus par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem nepieņem Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir tur, kur notiek 
galvenās apstrādes darbības saistībā ar 
pārziņa institūcijas darbībām Savienībā. 
Attiecībā uz apstrādātāju “galvenās 
institūcijas atrašanās vieta” ir tā centrālās 
pārvaldes institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā;
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Or. en

Grozījums Nr. 349
Franck Proust

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
attiecībā uz pārzini ir atkarībā no darbības 
sfēras tās pārziņa institūcijas atrašanās 
vieta Savienībā, kur tiek pieņemti galvenie 
lēmumi par personas datu apstrādes 
nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem; ja 
lēmumus par personas datu apstrādes 
nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem 
nepieņem Savienībā, galvenās institūcijas 
atrašanās vieta ir tur, kur notiek galvenās 
apstrādes darbības saistībā ar pārziņa 
institūcijas darbībām Savienībā. Attiecībā 
uz apstrādātāju “galvenās institūcijas 
atrašanās vieta” ir tā centrālās pārvaldes 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārziņiem, kuri nav no ES, bet kuri ieceļ pārstāvi ES, vajadzētu gūt labumu no principa par 
vienu kontaktpunktu.

Grozījums Nr. 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 353
Ivailo Kalfin
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) "bērns" ir persona, kas nav sasniegusi 
18 gadu vecumu;

18) “bērns” ir persona, kas nav sasniegusi 
13 gadu vecumu;

Or. en

Pamatojums

Definīcija nosaka divas atšķirīgas vecuma grupas vienā reglamentējošā instrumentā, 
nesniedzot paskaidrojumu attiecībā uz prasībām un apstākļiem, ko piemēro katrai no šīm 
vecuma grupām. Ir jābūt vienam skaidram ierobežojumam, kas bez vecāku atļaujas nepieļauj 
tādu personu datu apstrādi, kuras ir jaunākas par 13 gadiem, neatkarīgi no tā, kurā jomā 
apstrāde tiek veikta.

Grozījums Nr. 355
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 19. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) "uzraudzības iestāde" ir valsts iestāde, 
ko dalībvalsts izveidojusi saskaņā ar 
46. pantu.

19) “uzraudzības iestāde” ir valsts sektora
iestāde, ko dalībvalsts izveidojusi saskaņā 
ar 46. pantu.
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Or. de

Pamatojums

Subsidiaritātes iemeslu dēļ uzraudzības iestāde jāveido tā, lai tā būtu pieskaņota atšķirīgajām 
struktūrām dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en


