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Pakeitimas 357Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) adekvatūs, susiję ir proporcingi norint 
pasiekti tikslus, kuriais jie tvarkomi; jie 
tvarkomi tik tiek ir tol, kol tikslų negalima 
pasiekti tvarkant asmens duomenų 
neapimančios informacijos;

Or. en

Pakeitimas 359
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 362
Alejo Vidal-Quadras
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 363
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 364
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) duomenų subjektas, kuriam prieš tai 
buvo suteikta informacija, davė aiškų
sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų 
tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais 
tikslais;
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Or. en

Pagrindimas

Duotas sutikimas turėtų būti aiškus ir pagrįstas prieš tai gauta informacija.

Pakeitimas 365
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų 
subjektas, arba įgyvendinti ikisutartines 
priemones, kurių imamasi duomenų 
subjekto reikalavimu;

b) tvarkyti duomenis reikia siekiant
įvykdyti sutartį arba kolektyvinius 
susitarimus ir sutartis, pavyzdžiui, 
kolektyvines sutartis dėl tarifų, kurių šalis 
yra duomenų subjektas, arba įgyvendinti 
ikisutartines priemones, kurių imamasi 
duomenų subjekto reikalavimu;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\922342LT.doc 7/162 PE922.342v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 368
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 369
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Pakeitimas 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, laikantis tos 
pačios dalies a–e punktų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
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būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 371
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 

f) tvarkyti duomenis reikia paisant teisėtų 
interesų, kurių siekia duomenų valdytojas
arba tvarkytojas, arba to siekiama jų 
vardu, įskaitant duomenų tvarkymo 
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būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

veiklos saugumo užtikrinimą, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 
communications networks and malicious code distribution and stopping 'denial of service' 
attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Pakeitimas 373
Bernd Lange

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) vardo, pavardės, adreso, profesijos, 
veiklos srities, kontaktinių duomenų, 
įskaitant telefono numerį ir elektroninio 
pašto adresą, tvarkymas visada yra 
teisėtas. Vis dėlto tai netaikoma, jei tokie 
duomenys renkami, saugomi ir –
prireikus kartu su kitais duomenimis –
vertinami tikslingai ir tada naudojantis 
tokiais duomenimis galima sukurti 
visapusišką duomenų subjekto asmenybės 
ir judėjimo profilį arba jei tokiais 
duomenimis duomenų subjektas 
apibūdinamas arba vaizduojamas 
įžeidžiančiu būdu;

Or. en
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Pakeitimas 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkomi tik pseudoniminiai 
duomenys, o paslaugos gavėjui suteikta 
teisė nesutikti pagal 19 straipsnio 3 dalį 
(nauja).

Or. en

Pakeitimas 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 376
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkyti duomenis būtina siekiant 
asmens duomenis padaryti anoniminius 
arba pseudoniminius.

Or. de
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Pagrindimas

Kad asmens duomenis būtų galima padaryti anoniminius arba pseudoniminius, turi būti 
leidžiama juos tvarkyti.

Pakeitimas 377
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkomi tik pseudoniminiai 
duomenys, o duomenų subjektui
užtikrinta tinkama apsauga;

Or. en

Pakeitimas 378
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) jeigu duomenų valdytojas patiki 
asmens duomenis tretiesiems asmenims, 
pastarieji pagal šį reglamentą taip pat 
tampa duomenų valdytojais; 

Or. fr

Pakeitimas 379
Ivailo Kalfin

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

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

Or. en

Pakeitimas 380
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkomi tik anoniminiai ir 
pseudoniminiai duomenys;

Or. en

Pagrindimas

Nustačius, kad asmens duomenų tvarkymas laikomas teisėtu, jei naudojami pseudoniminizuoti 
duomenys, bus skatinamas duomenų kiekio mažinimas ir pseudonimizavimo praktika, kuri 
naudinga visiems duomenų subjektams, nes iš esmės tokie duomenys negali būti priskirti 
duomenų subjektui nenaudojant papildomų duomenų, kuriems taikomos atskiros ir 
individualios techninės ir organizacinės valdymo priemonės.

Pakeitimas 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) duomenys tvarkomi anonimizavimo 
tikslu.

Or. en
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Pakeitimas 382
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Asmens duomenų tvarkymas 
komerciniais tiesioginės rinkodaros 
tikslais yra teisėtas tik tuo atveju, jei 
duomenų subjektai iš anksto sutiko, kad 
jų duomenys būtų tvarkomi tokios 
rinkodaros tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Pagal E. privatumo direktyvą tiesioginės rinkodaros ir vartotojų elgsena grindžiamos 
reklamos internete atveju reikalaujama gauti sutikimą. Taigi šiame reglamente turi būti 
nustatyti to paties lygio tiesioginės rinkodaros elektroniniu ir neelektroniniu būdu standartai.

Pakeitimas 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 384
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės. Valstybės narės teisės aktais taip 
pat turi būti paisoma esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų pagal šį 
reglamentą ir tarptautines normas, kurių 
valstybė narė nusprendė laikytis. 
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Galiausiai valstybė narė privalo įvertinti ir 
nuspręsti, ar nacionalinės teisės aktai vis 
dar atitinka siekiamą teisėtą tikslą, ar 
teisėtas tikslas galėtų būti pasiektas 
mažiau privatumą pažeidžiančiais 
sprendimais.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 386
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalies f punkte nurodytu atveju 
duomenų valdytojas konkrečiai ir atskirai 
informuoja apie tai duomenų subjektą. Be 
to, duomenų valdytojas paskelbia, dėl 
kokių priežasčių jis mano, kad jo interesai
viršesni už duomenų subjekto interesus 
arba pagrindines teises ir laisves.

Or. en

Pakeitimas 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 388
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta. 

Or. en

Pagrindimas

Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, o 
toliau tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais.

Pakeitimas 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotieji aktai turėtų būti galimi tik tuo atveju, jeigu jie susiję su neesminėmis įstatymo 
galią turinčio teisės akto nuostatomis. Šio reglamento teisėtumo apibrėžtis ir taikymo sritis 
yra esminiai jo elementai ir todėl neturėtų būti reglamentuojami deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 390
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 391
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

5. Europos duomenų apsaugos valdyba 
turėtų parengti kriterijų, kurių reikia 
laikytis norint, kad teisėtas interesas būtų 
laikomas tinkamu teisiniu duomenų 
tvarkymo pagrindu pagal šio straipsnio 
1 dalies f punktą, sąrašą, o taip pat atvejų, 
kuriais šiuo pagrindu galima būtų remtis, 
pavyzdžius.

Or. en

Pagrindimas

Ši užduotis turėtų būti pavesta Europos duomenų apsaugos valdybai.

Pakeitimas 392
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visais atvejais pareiga įrodyti, kad 
duomenų subjektas davė su konkrečiu 
tikslu susijusį, informacija pagrįstą ir 
aiškų sutikimą dėl jo asmens duomenų 
tvarkymo, tenka duomenų valdytojui.

Or. en

Pakeitimas 393
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiga įrodyti, kad duomenų subjektas 
sutiko su jo asmens duomenų tvarkymu 

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

nustatytiems tikslams, kaip apibrėžta 
1 straipsnio 1 dalies a punkte, tenka 
duomenų valdytojui. Nereikalaujama 
pareikšti sutikimo specialia forma.

Or. en

Pakeitimas 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Savanoriškai duoti konkretūs, 
informacija pagrįsti ir aiškūs sutikimai 
tvarkyti asmens duomenis negali būti 
diferencijuojami ar skirstomi į kategorijas 
pagal atitinkamą asmens duomenų rūšį.

Or. en

Pakeitimas 395
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei atlikus tokį poveikio vertinimą 
nenustatoma, kad reikalinga kita sutikimo 
forma, sutikimas užfiksuojamas tyliame ir 
konkrečiame tinkamai informuoto 
duomenų subjekto pareiškime arba 
išreiškiamas kitu veiksmu.

Or. de

Pakeitimas 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 397
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jei 
asmens duomenų tvarkymas yra būtinas 
tam, kad duomenų valdytojas galėtų 
užtikrinti pakankamą saugumo lygį 
teikdamas paslaugą duomenų subjektui, 
atšaukus sutikimą gali būti nutrauktas 
paslaugos teikimas.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu atšaukus sutikimą kyla pavojus, kad paslaugų teikėjas negalės užtikrinti tinkamos 
duomenų subjekto asmens duomenų apsaugos, paslaugų teikėjas neturėtų būti įpareigotas 
teikti minėtą paslaugą.  Pavyzdžiui, bankas neturėtų būti įpareigotas ir toliau išduoti kredito 
kortelę, jei duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą leisti tvarkyti jo asmens duomenis, 
siekiant užkirsti kelią nesąžiningai veiklai.
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Pakeitimas 398
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Atšaukus 
sutikimą santykiai su duomenų valdytoju 
nutrūksta.

Or. en

Pakeitimas 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 400
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 401
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
jis buvo duotas nesavanoriškai.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 402
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
paslaugos, asmens duomenų tvarkymas yra 
teisėtas, tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė 
arba tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai 
arba globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas,
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų duomenų subjekto, kuriam 
tiesiogiai siūlomos informacinės 
visuomenės paslaugos, asmens duomenų 
tvarkymas yra teisėtas, tik jeigu ir tiek, 
kiek sutikimą davė arba tvarkyti duomenis 
leido vaiko tėvai arba globėjas. Duomenų 
valdytojas, atsižvelgdamas į turimas 
technologijas, deda tinkamas pastangas, 
kad gautų įrodomą sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 404
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
15 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

Or. fr

Pakeitimas 405
Marian Harkin, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 

Išbraukta.
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nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus 
ir reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas specialias priemones.

Or. en

Pagrindimas

Prievolės jau aiškios, Komisijai negali būti pavesta nustatyti išimtis MVĮ.

Pakeitimas 407
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Naudojantis deleguotaisiais aktais rizikuojama vykdyti neskaidrią veiklą, kuriai reikėtų 
užkirsti kelią užtikrinant, kad bus glaudžiai bendradarbiaujama su susijusias subjektais.

Pakeitimas 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti specialių 1 
dalyje nurodyto įrodomo sutikimo gavimo 
būdų standartines formas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 409
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar filosofinius 
įsitikinimus, priklausymą profesinėms 
sąjungoms, taip pat genetinius duomenis 
arba duomenis apie sveikatą ar lytinį 
gyvenimą, arba teistumą, baudžiamuosius 
nusikaltimus ir veikas, dėl kurių nebuvo 
priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ar 
susijusias saugumo priemones.

Or. en

Pakeitimas 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 

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

priklausymą profesinėms sąjungoms,
dideles socialines problemas, privačią 
informaciją, taip pat genetinius duomenis 
arba duomenis apie sveikatą ar lytinį 
gyvenimą, arba teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Danijoje ypatingos labiausiai saugotinų duomenų kategorijos yra išsamesnės, nei siūloma 
šiame reglamente. To padarinys yra tai, kad reglamentu iš tikrųjų Danijos piliečių padėtis 
pabloginama, lyginant su padėtimi pagal galiojančius teisės aktus. Todėl siūloma išplėsti 
ypatingas kategorijas ir įtraukti „dideles socialines problemas ir privačią informaciją“.

Pakeitimas 411
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 412
Amelia Andersdotter

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

a) duomenų subjektas sutiko, kad tokie 
asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 
7 ir 8 straipsniuose nustatytų sąlygų, 
išskyrus, kai Sąjungos arba valstybės 
narės teisės aktuose numatyta, kad 1 
dalyje nurodyto draudimo duomenų 
subjektas negali panaikinti; arba

a) duomenų subjektas sutiko, kad tokie 
asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 
7 ir 8 straipsniuose nustatytų sąlygų; arba

Or. en

Pakeitimas 413
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kolektyviniai susitarimai irgi turėtų būti laikomi tinkamu asmens duomenų tvarkymo 
pagrindu.

Pakeitimas 414
Amelia Andersdotter

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad darbo rinkoje veikiančios organizacijos ir toliau galėtų tvarkyti asmeninę 
informaciją apie savo narius ir ja keistis.
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Pakeitimas 416
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 417
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 418
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tvarkyti sveikatos duomenis būtina 
sveikatos priežiūros tikslais ir su sąlyga, 

h) tvarkyti sveikatos duomenis ir jais 
keistis būtina sveikatos priežiūros tikslais ir 
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kad laikomasi 81 straipsnyje nustatytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių; arba

su sąlyga, kad laikomasi 81 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir apsaugos priemonių; 
arba

Or. en

Pakeitimas 419
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 420
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba 
kai tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės 
aktais, kuriuose nustatytos tinkamos 
apsaugos priemonės. Išsamus teistumo 
duomenų registras vedamas tik prižiūrint 
valdžios institucijai.

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
prižiūrint valdžios institucijai. Išsamus 
teistumo duomenų registras vedamas tik 
prižiūrint valdžios institucijai.
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Or. en

Pakeitimas 421
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu arba 
kolektyviniais susitarimais darbo rinkoje
pagrįsta užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad darbdaviai pagal kolektyvinius susitarimus galėtų gauti informaciją 
apie (potencialių) darbuotojų atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Tai ypač 
svarbu darbuotojų, dirbančių su vaikais, atveju.

Pakeitimas 422
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 

j) duomenys apie teistumą, 
baudžiamuosius nusikaltimus ir veikas, 
dėl kurių nebuvo priimtas apkaltinamasis 
nuosprendis, ar susijusias saugumo 
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įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

priemones tvarkomi arba prižiūrint 
valdžios institucijai, arba kai tvarkyti 
duomenis reikia, kad būtų įvykdyta teisinė 
ar įstatyme nustatyta duomenų valdytojo 
pareiga arba būtų atlikta svarbiu viešuoju 
interesu pagrįsta užduotis, ir tiek, kiek tai 
leidžiama Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais, kuriuose nustatytos tinkamos 
apsaugos priemonės. Išsamus teistumo 
duomenų registras vedamas tik prižiūrint 
valdžios institucijai.

Or. en

Pakeitimas 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama formuluotė, t. y. nurodoma, kad vykdoma organizacijų, 
tvarkančių duomenis apie teistumą, veiklos priežiūra. Be to, pakeitimu paaiškinama, kad ne 
kiekvienu atveju tvarkyti asmens duomenis, pvz., siekiant laikytis teisinių ar reguliavimo 
reikalavimų, bus konkrečiai reikalaujama pagal įstatymus. Tam tikrais atvejais toks 
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tvarkymas bus atliekamas kaip rizikos valdymo proceso, skirto užkirsti kelią įstatymo 
pažeidimams, dalis.

Pakeitimas 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 425
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 426
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 427
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jeigu duomenų subjektas nori žinoti, kokie su juo susiję duomenys įtraukti į mokslinių tyrimų 
duomenų bazę, šis duomenų subjektas turi turėti galimybę sužinoti pirminį duomenų šaltinį. 
Mokslinių tyrimų duomenų bazių valdytojai turi informuoti, iš kokių šaltinių jie renka tyrimų 
duomenis ir kokie duomenys naudojami. Ši informacija turi būti pateikiama kaip bendro 
pobūdžio informacija interneto svetainėse ir t. t. nurodant šaltinį, iš kurio gaunami duomenys. 
Išsami informacija apie duomenų turinį turi būti pateikta iš pirminio duomenų šaltinio.
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Pakeitimas 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Duomenų apsaugos reglamentas neturėtų 
būti taikomas duomenims, kurių 
anonimiškumas užtikrintas. Jeigu 
duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės, jis neįpareigojamas gauti 
papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 430
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės, ypač jei užtikrintas jo 
anonimiškumas arba pseudonimiškumas,
jis neįpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
arba jį atpažinti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 432
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu duomenų valdytojo tvarkomi 
duomenys yra anoniminiai, arba 
duomenų valdytojas duomenis paverčia 
anoniminiais, jis neįpareigojamas gauti 
papildomos sutikimo informacijos
duomenų subjektui nustatyti vien tam, kam 
būtų laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Or. fr

Pakeitimas 433
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 434
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 435
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta duomenų subjektui pritaikyta 
kalba, ypač kai informacija skirta vaikui.

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su tvarkymu asmens duomenų, 
galimybę susipažinti su kuriais duomenų 
valdytojas privalo užtikrinti pagal šį 
reglamentą, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia suprantama forma, kad 
ją galėtų suvokti vidutiniškai informuotas, 
atidus ir nusimanantis paprastas 
vartotojas.

Or. en

Pakeitimas 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 437
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 

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

kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu arba duomenų valdytojas turi 
pagrindą manyti, kad informacijos 
pateikimas elektroniniu būdu sukeltų 
didelę sukčiavimo grėsmę.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiant tam tikrus duomenis, pvz., paskolų bylas, vartotojams elektronine forma gali būti 
atlikti jų pakeitimai arba įvykti tapatybės vagystė. Pateikiant kredito reitingų agentūrų 
duomenis turėtų būti atliekami autentiškumo patikrinimai, atitinkantys duomenis saugančių 
agentūrų kriterijus, siekiant užkirsti kelią slaptam, netinkamam, nesąžiningam duomenų 
panaudojimui arba pakeitimui.

Pakeitimas 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Mokestis už 1 dalyje nurodytos 
priemonės vykdymą arba informacijos 
suteikimą paprašius duomenų subjektui 
neviršija faktinių duomenų valdytojo 
išlaidų vykdant prašymus.

Or. en
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Pakeitimas 441
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 442
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Or. en

Pakeitimas 443
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Standartinių formų ir standartinių procedūrų nustatymas yra privalomas reikalavimas 
siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinamos priemonės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Pakeitimas 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje nurodyto 
pranešimo, be kita ko ir elektroniniu 
būdu, standartines formas ir standartines 
procedūras. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija imasi tinkamų labai mažoms, 

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

įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 445
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą arba ištrynimą pagal 16 ir 
17 straipsnius, nebent tai padaryti būtų 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų.

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą arba ištrynimą pagal 16 ir 
17 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 446
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) konkrečius tikslus, kuriais ketinama 
tvarkyti asmens duomenis, ir informaciją 
apie faktišką asmens duomenų tvarkymą,
įskaitant sutarčių nuostatas ir bendrąsias 
sutarčių sudarymo sąlygas, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies b punktu, ir teisėtus duomenų 
valdytojo interesus, taip pat priežastis, dėl 
kurių duomenų valdytojas mano, kad šis 
interesas yra viršesnis už duomenų 
subjekto interesus ar pagrindines teises ir 
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laisves, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas 6 straipsnio 1 dalies f punktu;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 447
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį, 
jei įmanoma jį tiksliai nurodyti;

Or. en

Pakeitimas 448
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį ir 
kriterijus, pagal kuriuos nustatomas šis 
laikotarpis;

Or. fr
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Pakeitimas 449
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 450
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; c) maksimalų asmens duomenų saugojimo 
laikotarpį;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tam tikros duomenų tvarkymo 
operacijos, kuri turi ypatingą poveikį 
asmenims, taikymą, taip pat tokio 
tvarkymo pasekmes asmenims;
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Or. en

Pakeitimas 452
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir priežiūros institucijos 
duomenis ryšiams bei tokių skundų 
pateikimo tvarką;

Or. en

Pakeitimas 453
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai, taip pat informaciją, kurios 
reikia norint susisiekti su priežiūros 
institucija;

Or. en

Pakeitimas 454
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) asmens duomenų gavėjus arba asmens 
duomenų gavėjų kategorijas;

f) asmens duomenų gavėjus;
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 455
Amelia Andersdotter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) tais atvejais, kai duomenų valdytojas 
tvarko asmens duomenis, kaip aprašyta 
20 straipsnio 1 dalyje, informaciją apie su 
tvarkymu susijusios 20 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos rūšies priemonės taikymą ir 
numatomas tokio tvarkymo pasekmes 
duomenų subjektui;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 456
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 457
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 458
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kai asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, be 
1 dalyje nurodytos informacijos, duomenų 
subjektui praneša ir asmens duomenų 
šaltinį. Tai būtų taikoma ir neteisėtai iš 
trečiosios šalies gautų ir duomenų 
valdytojui perduotų duomenų atveju.

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų subjektai turi teisę būti nedelsiant informuoti apie tai, kad neteisėtai gauti jų 
asmens duomenys ir kad šiuos duomenis ketinama panaudoti prieš juos (pvz., įtraukiant juos į 
„juoduosius sąrašus“).

Pakeitimas 459
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kai asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, be 
1 dalyje nurodytos informacijos, duomenų 
subjektui praneša ir asmens duomenų 
šaltinį, išskyrus atvejus, kai duomenys 
gaunami iš viešai prieinamo šaltinio.

Or. en

Pakeitimas 460
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 461
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto ir pateikti tokią informaciją 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 462
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto ir pateikti tokią informaciją 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų; arba

b) duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto ir pateikti tokią informaciją 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų ir būtų užkrauta 
pernelyg didelė administracinė našta, 
ypač jei duomenis tvarko MVĮ, kaip 
apibrėžta ES rekomendacijoje 2003/361; 
arba

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad šiuo reglamentu MVĮ nebūtų užkrauta nereikalinga 
administracinė našta.

Pakeitimas 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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



PE922.342v01-00 54/162 AM\922342LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) duomenys gaunami iš viešai 
prieinamo šaltinio. 

Or. en

Pakeitimas 464
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies f punkte 
nurodytų duomenų gavėjų kategorijų 
kriterijus, 1 dalies g punkte nurodyto 
galimo informacijos suteikimo 
reikalavimus, 1 dalies h punkte nurodytos 
reikalingos informacijos suteikimo 
konkretiems sektoriams ir konkrečiais 
atvejais kriterijus ir 5 dalies b punkte 
įtvirtintoms išimtims taikomas sąlygas ir 
apsaugos priemones. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių.

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies f punkte 
nurodytų duomenų gavėjų kategorijų 
kriterijus, 1 dalies g punkte nurodyto 
galimo informacijos suteikimo 
reikalavimus, 1 dalies h punkte nurodytos 
reikalingos informacijos suteikimo 
konkretiems sektoriams ir konkrečiais 
atvejais kriterijus ir 5 dalies b punkte 
įtvirtintoms išimtims taikomas sąlygas ir 
apsaugos priemones. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones, suderinus su 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 465
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija gali nustatyti 1–3 dalyse 
nurodytos informacijos pateikimo 
standartines formas, prireikus 
atsižvelgdama į įvairių sektorių ypatumus 
bei poreikius ir duomenų tvarkymo atvejus. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

8. Komisija nustato 1–3 dalyse nurodytos 
informacijos pateikimo standartines 
formas, prireikus atsižvelgdama į įvairių 
sektorių ypatumus bei poreikius ir 
duomenų tvarkymo atvejus bei atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių poreikius, taip pat 
galimybę naudoti kelių lygmenų 
pranešimus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 466
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Duomenų subjektas turi teisę pateikęs 
prašymą bet kuriuo metu iš duomenų 
valdytojo gauti aiškiai ir paprastai 
suformuluotą patvirtinimą, ar tvarkomi jo 
asmens duomenys ir ar duomenų 
valdytojas duomenų subjekto atžvilgiu 
taiko profiliavimu grindžiamas 
priemones, kaip nurodyta 20 straipsnio 
1 dalyje. Ši nuostata taip pat taikoma 
duomenims, pagal kuriuos galima tik 
tuomet išskirti duomenų subjektą, jei šis 
duomenų subjektas gali patikimai save 
atpažinti Jeigu tokie asmens duomenys 
tvarkomi ir (arba) taikomos tokios 
priemonės, duomenų valdytojas pateikia 
informaciją apie:

Or. en
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Pakeitimas 467
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 468
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų gavėjus, kuriems ketinama 
atskleisti asmens duomenis arba kuriems 
asmens duomenys buvo atskleisti, arba 
tokių gavėjų kategorijas, visų pirma 
duomenų gavėjus trečiosiose šalyse;

c) duomenų gavėjus, kuriems ketinama 
atskleisti asmens duomenis arba kuriems 
asmens duomenys buvo atskleisti, įskaitant 
visus duomenų gavėjus trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 469
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 470
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir priežiūros institucijos 
duomenis ryšiams bei tokių skundų 
pateikimo tvarką;

Or. en

Pakeitimas 471
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir priežiūros institucijos 
kontaktinę informaciją;

Or. en

Pakeitimas 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir 
numatomas pasekmes.

Or. en

Pakeitimas 473
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) profiliais grindžiamų priemonių 
taikymo atveju – reikšmingą informaciją 
apie profiliavimo logiką;

Or. en

Pakeitimas 474
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) jei reikia, kokiu būdu ir kokių 
konkrečių rezultatų siekiant duomenys 
bus tvarkomi statistiniais tikslais ir kaip 
bus užtikrintas duomenų, pagal kuriuos 
informaciją galima priskirti duomenų 
subjektui, kurio tapatybė yra nustatyta 
arba gali būti nustatyta, laikymas atskirai 
nuo kitos informacijos;

Or. en
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Pakeitimas 475
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi. 
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
pateikti kitu būdu.

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi. 
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
pateikti kitu būdu. Duomenų valdytojas 
privalo patikrinti prašančio leisti 
susipažinti su duomenimis duomenų 
subjekto tapatybę laikydamasis šio 
reglamento 5–10 straipsnių.

Or. en

Pagrindimas

Ši papildoma dalis reikalinga asmens duomenims apsaugoti.

Pakeitimas 476
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti prašymų 
susipažinti su 1 punkte nurodyta 
informacija ir jos pateikimo standartines 
formas ir procedūras, be kita ko, susijusias 
su duomenų subjekto tapatybės patikrinimu 
ir informacijos apie asmens duomenis 
pateikimu duomenų subjektui, atsižvelgiant 
į konkrečius įvairių sektorių ir duomenų 
tvarkymo atvejų ypatumus ir reikalavimus. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

4. Komisija gali pasiūlyti prašymų 
susipažinti su 1 punkte nurodyta 
informacija ir jos pateikimo standartines 
formas ir nustatyti procedūras, be kita ko, 
susijusias su duomenų subjekto tapatybės 
patikrinimu ir informacijos apie asmens 
duomenis pateikimu duomenų subjektui, 
atsižvelgiant į konkrečius įvairių sektorių ir 
duomenų tvarkymo atvejų ypatumus ir 
reikalavimus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 478
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, 
kad duomenų valdytojas ištaisytų netikslius 

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

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

Or. en

Pakeitimas 479
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė būti pamirštam ir teisė reikalauti 
ištrinti duomenis

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Or. en

Pakeitimas 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė būti pamirštam ir teisė reikalauti 
ištrinti duomenis

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Or. en

Pakeitimas 481
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Institucijos įstatymais įpareigotos tvarkyti tam tikrus registrus ir šių registrų duomenų 
negalima ištrinti duomenų subjektui paprašius.

Pakeitimas 482
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žodžiu „ypač“ duodama suprasti, kad teisė reikalauti ištrinti duomenis yra svarbesnė, jei 
juos pateikė vaikas, nei tuo atveju, kai tai su vaiku nėra susiję. Šis niuansas yra nesvarbus. 
Žodis „įskaitant“ suteikia galimybę nurodyti tą ypatingą aplinkybę, kad duomenų subjektas 
yra vaikas, tačiau nediferencijuojama pagal svarbą bendra teisė prašyti ištrinti duomenis.
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Pakeitimas 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 484
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Viešosios valdžios institucijos gali turėti teisinį pagrindą saugoti duomenis, net jei jie nėra 
tvarkomi, kad asmenims būtų užtikrintas teisinis aiškumas.

Pakeitimas 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų subjektas pagal 19 straipsnį 
nesutinka, kad asmens duomenys būtų 
tvarkomi;

c) duomenų subjektas pagal 19 straipsnį 
nesutinka, kad asmens duomenys būtų 
tvarkomi, ir šio nesutikimo paisoma;

Or. en

Pakeitimas 487
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) duomenų tvarkymas neatitinka šio 
reglamento dėl kitų priežasčių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Galimos šios nuostatos taikymo pasekmės yra neaiškios, todėl jas reikėtų paaiškinti.
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Pakeitimas 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 dalies taikymas priklauso nuo 
duomenų valdytojo gebėjimo patvirtinti 
duomenų subjekto, pateikusio prašymą 
ištrinti duomenis, tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 490
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas viešai paskelbė asmens 
duomenis, jis imasi visų pagrįstų veiksmų, 

Išbraukta.
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įskaitant technines priemones, dėl 
duomenų, už kurių paskelbimą yra 
atsakingas, kad informuotų tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius 
asmenis, jog duomenų subjektas prašo 
ištrinti visas nuorodas į tuos asmens 
duomenis arba jų kopijas ar dublikatus. 
Jeigu duomenų valdytojas leido trečiajam 
asmeniui paskelbti asmens duomenis, už 
tą paskelbimą atsakingu laikomas 
duomenų valdytojas.

Or. en

Pakeitimas 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas viešai paskelbė asmens 
duomenis, jis imasi visų pagrįstų veiksmų, 
įskaitant technines priemones, dėl 
duomenų, už kurių paskelbimą yra 
atsakingas, kad informuotų juridinius 
asmenis, kuriems pradinis duomenų 
valdytojas pavedė toliau tvarkyti asmens 
duomenis ir kurie tvarko tokius duomenis, 
jog duomenų subjektas prašo ištrinti visas 
nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų 
kopijas ar dublikatus. Duomenų valdytojas 
nebus atsakingas už asmens duomenis, 
kuriuos viešai paskelbė duomenų 
subjektas.

Or. en

Pakeitimas 492
Bernd Lange
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Numatomos išimtys iš bendrųjų taisyklių nurodant, kad anoniminiams duomenims, kai 
kuriems pseudoniminiams duomenims, viešai neprieinamiems duomenims arba 
neįskaitomiems duomenims (pvz., užkoduotiems duomenims ar atsarginėms duomenų 
kopijoms) 17 straipsnis turėtų būti netaikomas, nes ištrinti visus asmens duomenis iš 
trečiosios šalies bazių būtų sudėtinga ir net neįmanoma ir neduotų naudos asmeniui.

Pakeitimas 494
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų valdytojas nedelsdamas ir 
nežiūrint pastangų, kurių reikia, ištrina 
asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai 
asmens duomenis būtina išsaugoti:

Or. en

Pakeitimas 495
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jeigu duomenų valdytojai yra teisiškai įpareigoti išsaugoti ir tvarkyti duomenis, jie taip pat 
gali būti įpareigoti perduoti šiuos duomenis atitinkamoms priežiūros institucijoms, pvz., 
laikydamiesi kovos su pinigų plovimu taisyklių teikti pranešimus apie įtartinus sandorius 
finansinės žvalgybos padaliniams.

Pakeitimas 497
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 498
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

saugoti asmens duomenis; valstybių narių 
teisės aktais reikalaujama pagrįsti 
priemones, susijusias viešuoju interesu, 
laikomasi teisės į asmens duomenų 
apsaugą principo ir proporcingai siekiama 
teisėto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Teisė į duomenų perkeliamumą
1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu ir taikant susistemintą 
bei dažnai naudojamą formatą, duomenų 
subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo 
gauti tvarkomų duomenų kopiją 
elektroniniu ir susistemintu bei dažnai 
naudojamu formatu, kad duomenų 
subjektas galėtų ja toliau naudotis.
2. Jeigu duomenų subjektas pateikė 
asmens duomenis ir duomenų tvarkymas 
grindžiamas sutikimu arba sutartimi, 
duomenų subjektas turi teisę dažnai 
naudojamu elektroniniu formatu persiųsti 
tuos asmens duomenis ir bet kokią kitą 
informaciją, kurią jis pateikė ir kuri yra 
saugoma automatizuotoje duomenų 
tvarkymo sistemoje, į kitą automatizuotą 
duomenų tvarkymo sistemą, duomenų 
valdytojui, iš kurio tie asmens duomenys 
yra gauti, netrukdant.
3. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytą elektroninį formatą ir asmens 
duomenų persiuntimo pagal 2 dalį 
techninius standartus, būdus ir 
procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
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Or. en

Pagrindimas

Duomenų perkeliamumas yra ne duomenų apsaugos, o konkurencijos priemonė. Juo galėtų 
būti piktnaudžiaujama, nes blogų ketinimų turintis prašytojas skolininkas, gavęs savo paskolų 
duomenis iš vieno duomenų tvarkytojo, gali tuos duomenis pakeisti ir pateikti juos skolintojui. 
Duomenys negali būti saugomi arba tvarkomi ta pačia kalba pagal tą pačią tvarką ar 
procedūras. Be to, galėtų būti reikalaujama, kad organizacijos atskleistų komercines 
paslaptis, vidaus pažangiąją patirtį arba informaciją kitiems klientams.

Pakeitimas 502
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Teisė į duomenų perkeliamumą
1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu ir taikant susistemintą 
bei dažnai naudojamą formatą, duomenų 
subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo 
gauti tvarkomų duomenų kopiją 
elektroniniu ir susistemintu bei dažnai 
naudojamu formatu, kad duomenų 
subjektas galėtų ja toliau naudotis.
2. Jeigu duomenų subjektas pateikė 
asmens duomenis ir duomenų tvarkymas 
grindžiamas sutikimu arba sutartimi, 
duomenų subjektas turi teisę dažnai 
naudojamu elektroniniu formatu persiųsti 
tuos asmens duomenis ir bet kokią kitą 
informaciją, kurią jis pateikė ir kuri yra 
saugoma automatizuotoje duomenų 
tvarkymo sistemoje, į kitą automatizuotą 
duomenų tvarkymo sistemą, duomenų 
valdytojui, iš kurio tie asmens duomenys 
yra gauti, netrukdant.
3. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytą elektroninį formatą ir asmens 
duomenų persiuntimo pagal 2 dalį 
techninius standartus, būdus ir 
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procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnyje nustatyta duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis. Teisė susipažinti 
su duomenimis – kiekvienam duomenų subjektui priklausanti teisė gauti informaciją apie 
tvarkomus asmens duomenis. 18 straipsniu, pagal kurį duomenų subjektai gali gauti savo 
duomenų kopiją elektroniniu ir susistemintu formatu, nesuteikiama jokios papildomos naudos 
piliečių asmens duomenų apsaugos srityje.

Pakeitimas 503
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu ir taikant susistemintą 
bei dažnai naudojamą formatą, duomenų 
subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo 
gauti tvarkomų duomenų kopiją.

Or. en

Pakeitimas 504
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu ir taikant susistemintą 
bei dažnai naudojamą formatą, duomenų 

1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu, duomenų subjektui 
suteikiama teisė iš duomenų valdytojo 



PE922.342v01-00 74/162 AM\922342LT.doc

LT

subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo 
gauti tvarkomų duomenų kopiją 
elektroniniu ir susistemintu bei dažnai 
naudojamu formatu, kad duomenų 
subjektas galėtų ja toliau naudotis.

gauti tvarkomų duomenų kopiją 
elektroniniu, sąveikiu ir susistemintu bei 
dažnai naudojamu formatu, kad duomenų 
subjektas galėtų ja toliau naudotis.

Or. en

Pakeitimas 505
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 5 straipsnio e punkte 
nustatytos pareigos ištrinti duomenis, kai 
jie tampa nebūtini, jeigu asmens 
duomenys tvarkomi elektroniniu būdu ir 
taikant susistemintą bei dažnai naudojamą 
formatą, duomenų subjektas turi teisę, 
pateikęs reikalavimą, iš duomenų 
valdytojo gauti tvarkomų duomenų kopiją 
elektroniniu ir susistemintu bei dažnai 
naudojamu formatu, kad duomenų 
subjektas galėtų ja toliau naudotis.

Or. en

Pakeitimas 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

informaciją, kurią jis pateikė ir kuri yra 
saugoma automatizuotoje duomenų 
tvarkymo sistemoje.

Or. en

Pakeitimas 507
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu duomenų subjektas pateikė asmens 
duomenis, duomenų subjektas turi teisę 
dažnai naudojamu elektroniniu formatu 
persiųsti tuos asmens duomenis ir bet kokią 
kitą informaciją, kurią jis pateikė ir kuri 
yra saugoma automatizuotoje duomenų 
tvarkymo sistemoje, į kitą automatizuotą 
duomenų tvarkymo sistemą, duomenų 
valdytojui, iš kurio tie asmens duomenys
yra gauti, netrukdant.

Or. en

Pakeitimas 508
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu duomenų subjektas pateikė asmens 
arba su duomenų subjektu susijusius
duomenis ir duomenų tvarkymas 
grindžiamas sutikimu arba sutartimi, 
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naudojamu elektroniniu formatu persiųsti 
tuos asmens duomenis ir bet kokią kitą 
informaciją, kurią jis pateikė ir kuri yra 
saugoma automatizuotoje duomenų 
tvarkymo sistemoje, į kitą automatizuotą 
duomenų tvarkymo sistemą, duomenų 
valdytojui, iš kurio tie asmens duomenys 
yra gauti, netrukdant.

duomenų subjektas turi teisę dažnai 
naudojamu elektroniniu formatu persiųsti 
tuos asmens duomenis ir bet kokią kitą 
informaciją, kurią jis pateikė ir kuri yra 
saugoma automatizuotoje duomenų 
tvarkymo sistemoje, į kitą automatizuotą 
duomenų tvarkymo sistemą, duomenų 
valdytojui, iš kurio tie asmens duomenys 
yra gauti, netrukdant.

Or. en

Pakeitimas 509
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši teisė neturi įtakos 5 straipsnio 
e punkte nustatytai pareigai ištrinti 
duomenis, kai jie tampa nebūtini. 

Or. en

Pakeitimas 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 511
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 512
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 513
Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų valdytojas nustato 1 dalyje 
nurodytą elektroninį formatą ir asmens 
duomenų persiuntimo pagal 2 dalį 
techninius standartus, būdus ir procedūras, 
remdamasis darniaisiais pramonės 
standartais, o jeigu tokie standartai dar 
nėra parengti, tai nustato pramonės 
suinteresuotosios šalys per 
standartizacijos įstaigas.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija neturėtų būti sprendimus priimančia institucija nustatant suderintą 
elektroninių duomenų perdavimo formatą. Todėl pakeitime siūlomas metodas yra 
technologiškai neutralesnis ir labiau tinka įvairiems sektoriams, kuriems taikomas šis 
reglamentas.

Pakeitimas 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 516
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Teisė pateikti prieštaravimą neturėtų priklausyti nuo priežasčių, susijusių su duomenų 
subjektų konkrečia padėtimi.

Pakeitimas 517
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 518
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 519
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 521
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Profiliavimu pagrįstos priemonės Automatizuotu duomenų tvarkymu
pagrįstos priemonės

Or. en

Pagrindimas

20 straipsnis susijęs su automatizuota asmens duomenų tvarkymo forma, o ne profiliavimu. 
Todėl šio straipsnio antraštė turėtų būti pakeista taip: „Automatizuotu duomenų tvarkymu 
pagrįstos priemonės“.

Pakeitimas 522
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Požiūris, kuriuo vadovaujamasi, siejamas su neigiamu profiliavimo vertinimu, tačiau 
rinkodarai, finansinėms paslaugoms ir prekių bei paslaugų pritaikymui prie kliento poreikių 
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profiliavimas yra labai naudingas. Šią dalį reikia išbraukti, siekiant pakeisti požiūrį ir leisti 
profiliavimą, išskyrus atvejus, kai jis gali turėti toliau nurodytų pasekmių.

Pakeitimas 523
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

1. Duomenų subjektas turi teisę į tai, kad 
jam nebūtų taikomas neteisingas ar 
diskriminacinis sprendimas, kuris 
pagrįstas tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu patikslinti termino „duomenų subjektas“, o taip pat teisės aktais nustatyto termino 
„neteisingas arba diskriminacinis“" vartojimą pagal Direktyvą 2005/95/EB dėl nesąžiningos 
komercinės praktikos.

Pakeitimas 524
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 

1. Fizinis asmuo turi teisę į tai, kad jam 
nebūtų taikomas neteisingas ar 
diskriminacinis sprendimas, kuris 
pagrįstas tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
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tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus.

Or. en

Pakeitimas 525
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

1. Duomenų subjektui negali būti 
taikomas neteisingas ar diskriminacinis 
sprendimas, kuris pagrįstas tik 
automatizuotu duomenų tvarkymu, siekiant 
įvertinti tam tikrus su tuo duomenų 
subjektu susijusius asmeninius aspektus.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame 20 straipsnyje nepripažįstamas pozityvus profiliavimo naudojimas ir 
neatsižvelgiama į skirtingus rizikos lygius ar poveikį su profiliavimu susijusių asmenų 
privatumui.  Vertinant priemones, kurios yra „neteisingos“ arba „diskriminacinės“, kaip 
nurodyta Direktyvoje 2005/29/EB, šiame pasiūlyme pateikiamas technologijų požiūriu 
neutralesnis požiūris ir susitelkiama į neigiamą profiliavimo priemonių naudojimą, o ne į 
pačią technologiją.

Pakeitimas 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

1.  Kiekvienas duomenų subjektas turi 
teisę reikalauti, kad jam nebūtų taikoma 
priemonė, dėl kurios šis duomenų 
subjektas patirtų neigiamų pasekmių ir 
kuri pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti, išnagrinėti 
arba numatyti duomenų subjekto darbo 
rezultatus, ekonominę situaciją, buvimo 
vietą, sveikatos būklę, asmeninius 
pomėgius, patikimumą arba elgesį.

Or. en

Pagrindimas

Papildomų, kitų nei automatizuotų priemonių taikymas tvarkant asmens duomenų yra 
pagrįstas tik tais atvejais, kai tokia automatizuota priemonė sukelia neigiamų teisinių 
pasekmių; bet koks kitas profiliavimas tvarkant asmens duomenis yra įprastas tvarkymas ir 
jam jau taikomos visos šio reglamento nuostatos.

Pakeitimas 527
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 

1. Kiekvienas fizinis asmuo (prisijungęs ir 
neprisijungęs prie interneto) turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
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sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 528
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų valdytojai turėtų pranešti 
duomenų subjektui, jei toks tvarkymas 
vyksta, ir suteikti asmeniui teisę į tai, kad 
toks sprendimas būtų peržiūrėtas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 530
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Yra pagrįstas pseudoniminiais 
duomenimis.
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Or. en

Pakeitimas 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Yra pagrįstas teisėtais interesais, kurių 
siekia duomenų valdytojas.

Or. en

Pakeitimas 532
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
asmeniui 1 dalyje nurodyto pobūdžio 
priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, 
jeigu:

Išbraukta.

(a) duomenys tvarkomi sudarant arba 
vykdant sutartį, kai patenkintas duomenų 
subjekto prašymas sudaryti ar vykdyti 
sutartį arba kai nustatytos tinkamos 
priemonės teisėtiems duomenų subjekto 
interesams apsaugoti, kaip antai teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo; arba
(b) duomenų tvarkymas aiškiai leidžiamas 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, 
kuriais taip pat nustatomos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti; arba
(c) duomenų tvarkymas pagrįstas 
duomenų subjekto sutikimu laikantis 7 
straipsnyje nustatytų sąlygų ir taikant 
tinkamas apsaugos priemones.
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Or. en

Pakeitimas 533
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
asmeniui 1 dalyje nurodyto pobūdžio 
priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, 
jeigu:

Išbraukta.

(a) duomenys tvarkomi sudarant arba 
vykdant sutartį, kai patenkintas duomenų 
subjekto prašymas sudaryti ar vykdyti 
sutartį arba kai nustatytos tinkamos 
priemonės teisėtiems duomenų subjekto 
interesams apsaugoti, kaip antai teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo; arba
(b) duomenų tvarkymas aiškiai leidžiamas 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, 
kuriais taip pat nustatomos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti; arba
(c) duomenų tvarkymas pagrįstas 
duomenų subjekto sutikimu laikantis 7 
straipsnyje nustatytų sąlygų ir taikant 
tinkamas apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama atsižvelgiant į siūlomą 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 534
Paul Rübig

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

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
asmeniui 1 dalyje nurodyto pobūdžio
priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, 
jeigu:

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
priemonė, dėl kurios asmuo patirtų 
teisinių pasekmių arba kuri darytų jam 
didelį poveikį ir kuria siekiama įvertinti 
tam tikrus su tuo asmeniu susijusius 
aspektus arba išnagrinėti ar numatyti to 
asmens, pavyzdžiui, darbo rezultatus, 
ekonominę padėtį, buvimo vietą, sveikatos 
būklę, asmeninius pomėgius, patikimumą 
arba elgesį, laikoma teisėta, jeigu:

Or. de

Pagrindimas

Pakeitus požiūrį profiliavimas leidžiamas, jeigu duomenų subjektas apie jį žino ir turi 
galimybę su panaudota asmenine informacija susipažinti (15 straipsnis) ir, jei ji klaidinga, ją 
pakeisti (16 straipsnis).

Pakeitimas 535
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
asmeniui 1 dalyje nurodyto pobūdžio 
priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, 
jeigu:

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
įskaitant 3 ir 4 dalis, asmeniui 1 dalyje 
nurodyto pobūdžio priemonė gali būti 
taikoma tik tuo atveju, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
asmeniui 1 dalyje nurodyto pobūdžio 
priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, 
jeigu:

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
duomenų subjektui 1 dalyje nurodyto 
pobūdžio priemonė gali būti taikoma tik 
tuo atveju, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 537
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 538
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tai būtina sudarant arba vykdant sutartį, 
kai patenkintas duomenų subjekto 
prašymas sudaryti ar vykdyti sutartį arba 
kai nustatytos tinkamos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti, įskaitant teisę gauti tikslinę 
informaciją apie taikomą profiliavimo 
logiką ir teisę reikalauti žmogaus 
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įsikišimo, taip pat paaiškinti sprendimą, 
priimtą po tokio įsikišimo; arba

Or. en

Pakeitimas 539
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 540
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 541
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) duomenų tvarkymas aiškiai leidžiamas 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, 
kuriais taip pat nustatomos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti ir kuriais duomenų subjektai 
saugomi nuo galimos diskriminacijos dėl 
1 dalyje nurodytų priemonių taikymo; 
arba

Or. en

Pakeitimas 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) tai būtina laikantis Sąjungos ar 
valstybės narės teisės aktų; arba

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojų negali būti pavesta užduotis tikrinti, ar valstybėje narėje galioja teisės 
aktai, kuriais „nustatomos priemonės teisėtiems duomenų subjekto interesams apsaugoti“.

Pakeitimas 543
Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) duomenų tvarkymas pagrįstas 
duomenų subjekto sutikimu laikantis 7 
straipsnyje nustatytų sąlygų ir taikant 
tinkamas apsaugos priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 544
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymas pagrįstas 
duomenų subjekto sutikimu laikantis 7 
straipsnyje nustatytų sąlygų ir taikant 
tinkamas apsaugos priemones.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 545
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymas pagrįstas duomenų c) duomenų tvarkymas pagrįstas duomenų 
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subjekto sutikimu laikantis 7 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir taikant tinkamas 
apsaugos priemones.

subjekto sutikimu laikantis 7 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir taikant tinkamas 
apsaugos priemones, įskaitant veiksmingą 
apsaugą nuo galimos diskriminacijos dėl 
1 dalyje nurodytų priemonių taikymo.

Or. en

Pakeitimas 546
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymas pagrįstas duomenų 
subjekto sutikimu laikantis 7 straipsnyje
nustatytų sąlygų ir taikant tinkamas 
apsaugos priemones.

c) duomenų tvarkymas pagrįstas duomenų 
subjekto sutikimu laikantis 7, 15 ir 
16 straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitus požiūrį profiliavimas leidžiamas, jeigu duomenų subjektas apie jį žino ir turi 
galimybę su panaudota asmenine informacija susipažinti (15 straipsnis) ir, jei ji klaidinga, ją 
pakeisti (16 straipsnis).

Pakeitimas 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) apsiriboja tik pseudoniminiais 
duomenimis. Šie pseudoniminiai 
duomenys negali būti sujungti su 
informacija apie slapyvardžio turėtoją. 
Atitinkamai taikoma 19 straipsnio 3 dalis 
[nauja].
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 548
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 9 
straipsnyje nurodytais ypatingų kategorijų 
asmens duomenimis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 549
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 9 
straipsnyje nurodytais ypatingų kategorijų 
asmens duomenimis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama atsižvelgiant į siūlomą 1 dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 550
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 9 
straipsnyje nurodytais ypatingų kategorijų 
asmens duomenimis.

3. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali apimti ar kurti duomenų, 
kurie priskiriami 9 straipsnyje 
nurodytiems ypatingų kategorijų asmens 
duomenims, išskyrus atvejus, kai 
taikomos 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
išimtys.

Or. en

Pakeitimas 551
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Draudžiamas profiliavimas, dėl kurio 
(sąmoningai ar kitaip) daromas 
diskriminacinis poveikis asmenims dėl jų 
rasinės ar tautinės kilmės, politinių 
pažiūrų, religijos ar tikėjimo, priklausymo 
profesinėms sąjungoms ar lytinės 
orientacijos arba dėl kurio (sąmoningai ar 
kitaip) taikomos priemonės, turinčios tokį 
poveikį.

Or. en

Pakeitimas 552
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 553
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 554
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodytais atvejais duomenų 
valdytojas, teikdamas informaciją pagal 
14 straipsnį, pateikia informaciją ir apie 
tai, ar duomenys yra tvarkomi 1 dalyje 

Išbraukta.
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nurodyto pobūdžio priemonės tikslais ir 
kokios numatomos tokio duomenų 
tvarkymo pasekmės duomenų subjektui.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama atsižvelgiant į siūlomą 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 555
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 2 dalyje nurodytais atvejais duomenų 
valdytojas, teikdamas informaciją pagal 14 
ir 15 straipsnius, pateikia informaciją ir 
apie tai, ar duomenys yra tvarkomi 1 dalyje 
nurodyto pobūdžio priemonės tikslais ir 
kokios numatomos tokio duomenų 
tvarkymo pasekmės duomenų subjektui, 
taip pat suteikia galimybę susipažinti su 
loginiais duomenų tvarkymo metodais.

Or. en

Pakeitimas 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 557
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 558
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama atsižvelgiant į siūlomą 1 dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 560
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija pagal 
86 straipsnį priima deleguotuosius aktus ir 
jais nustatyti išsamesnius priemonių, 
tinkamų 2 dalyje nurodytiems duomenų 
subjektų teisėtiems interesams apsaugoti, 
kriterijus ir sąlygas. Komisija, prieš 
pateikdama savo pasiūlymus, 
konsultuojasi su duomenų subjektų 
atstovais ir Duomenų apsaugos valdyba.

Or. en

Pakeitimas 561
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjunga ar valstybės narės gali 
teisėkūros priemonėmis apriboti 5 
straipsnio a–e punktuose ir 11–20
straipsniuose ir 32 straipsnyje nustatytas 
pareigas ir teises, kai toks apribojimas 
demokratinėje visuomenėje būtinas ir 
proporcingas siekiant užtikrinti:

1. Sąjunga ar valstybės narės gali 
teisėkūros priemonėmis apriboti 
5 straipsnio a–e punktuose ir 11–
19 straipsniuose ir 32 straipsnyje nustatytas 
pareigas ir teises, kai toks apribojimas 
demokratinėje visuomenėje būtinas ir 
proporcingas siekiant užtikrinti:

Or. en

Pakeitimas 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kitus svarbius Sąjungos ar valstybės 
narės viešuosius interesus, visų pirma 
svarbų ekonominį ar finansinį Sąjungos 
ar valstybės narės interesą, įskaitant 
pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus 
ir rinkos stabilumo bei vientisumo 
apsaugą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir 6 straipsnio 3 dalies atveju, valstybės narės turi labai daug galimybių priimti 
nacionalinės teisės aktus, kuriuose numatytos šio reglamento išimtys. Dėl to skirtingose 
valstybėse narėse bus taikomos skirtingos šio reglamento įgyvendinimo priemonės ir 
susidarys prielaidų piliečių duomenų apsaugos pažeidimams.

Pakeitimas 563
Silvia-Adriana Ţicău

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

c) kitus svarbius Sąjungos ar valstybės 
narės viešuosius interesus, visų pirma
svarbų ekonominį ar finansinį Sąjungos ar 
valstybės narės interesą, įskaitant pinigų, 
biudžeto bei mokesčių klausimus ir rinkos 
stabilumo bei vientisumo apsaugą;

c) svarbų ekonominį ar finansinį Sąjungos 
ar valstybės narės interesą, įskaitant pinigų, 
biudžeto bei mokesčių klausimus;

Or. en

Pagrindimas

Išlaikoma Direktyvos 95/46/EB formuluotė ir užkertamas kelias taikyti pernelyg plačius 
apribojimus.

Pakeitimas 564
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitus svarbius Sąjungos ar valstybės 
narės viešuosius interesus, visų pirma 
svarbų ekonominį ar finansinį Sąjungos ar 
valstybės narės interesą, įskaitant pinigų, 
biudžeto bei mokesčių klausimus ir rinkos 
stabilumo bei vientisumo apsaugą;

c) kitus svarbius Sąjungos ar valstybės 
narės viešuosius interesus, visų pirma 
svarbų ekonominį ar finansinį Sąjungos ar 
valstybės narės interesą, įskaitant pinigų, 
biudžeto bei mokesčių klausimus;

Or. en

Pakeitimas 565
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebėjimo, tikrinimo ar reguliavimo 
funkciją, kuri, net ir laikinai, yra susijusi 

Išbraukta.
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su naudojimusi valdžios įgaliojimais šios 
dalies a, b, c ir d punktuose nurodytais 
atvejais;

Or. en

Pakeitimas 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 567
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytoje teisėkūros 
priemonėje visų pirma įtvirtinamos 
specialiosios nuostatos, susijusios bent su 
numatomais duomenų tvarkymo tikslais ir 
duomenų valdytojo apibrėžtimi.

2. 1 dalyje nurodytoje teisėkūros 
priemonėje, kuri turi atitikti reikalingumo 
ir proporcingumo standartus, visų pirma 
įtvirtinamos specialiosios nuostatos, 
susijusios bent su:
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a) numatomais duomenų tvarkymo tikslais;
b) duomenų valdytojo apibrėžtimi;
c) konkrečiais duomenų tvarkymo tikslais 
ir priemonėmis;
d) asmenų, kuriems leidžiama tvarkyti 
duomenis, kategorijomis;
e) procedūra, kuria turi būti 
vadovaujamasi tvarkant duomenis;
f) apsaugos priemonėmis, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią savavališkam 
valdžios institucijų kišimuisi;
g) duomenų subjektų teise būti 
informuojamiems apie apribojimą.

Or. en

Pakeitimas 568
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dėl apribojimų, taikomų privačių 
duomenų valdytojų atliekamam 
tvarkymui, jie neturėtų būti verčiami 
saugoti daugiau duomenų nei tie, kuriuos 
siekiant pradinio tikslo griežtai būtina 
saugoti ir nekeisti jų IT struktūros.

Or. en

Pagrindimas

Dėl apribojimų, taikomų privačių duomenų valdytojų atliekamam tvarkymui, jie neturėtų būti 
verčiami saugoti daugiau duomenų nei tie, kuriuos siekiant pradinio tikslo griežtai būtina 
saugoti ir nekeisti jų IT struktūros.

Pakeitimas 569
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytos teisinėmis 
priemonėmis privatūs duomenų valdytojai 
neįpareigojami saugoti daugiau duomenų 
nei tie, kuriuos siekiant pradinio tikslo 
griežtai būtina saugoti.

Or. en

Pakeitimas 570
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Apie 1 dalyje nurodytas teisines 
priemones pranešama Europos duomenų 
apsaugos valdybai, kad ji pateiktų apie jas 
savo nuomonę.. Jeigu Europos duomenų 
apsaugos valdyba mano, kad priemonė, 
apie kurią pranešta, neatitinka šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų, ji apie tai 
informuoja Komisiją. Tuomet Komisija 
svarsto galimybę pradėti procedūrą pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
258 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

galimybes, asmens duomenų tvarkymo 
pobūdį ir organizacijos rūšį, duomenų 
valdytojas, tiek nustatydamas duomenų 
tvarkymo būdus, tiek juos tvarkydamas, 
turėtų įdiegti tinkamas ir patikrinamas 
technines bei organizacines priemones, 
kad duomenų tvarkymas atitiktų šio 
reglamento reikalavimus, ir užtikrinti 
duomenų subjekto teisių apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas turėtų suteikti pakankamai lankstumo tam, kad skirtingos organizacijos turėtų 
galimybę įgyvendinti veiksmingiausias technines ir organizacines priemones, kurios atitiktų 
kiekvienos atitinkamos organizacijos pobūdį ir struktūrą.

Pakeitimas 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės – tai visų 
pirma:

2. Tokios priemonės, be kita ko, yra:

Or. en

Pakeitimas 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dokumentų saugojimas pagal 
28 straipsnį;

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

Or. en

Pakeitimas 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 30 straipsnyje nustatytų duomenų 
saugumo reikalavimų vykdymas;

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

Or. en

Pakeitimas 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų apsaugos poveikio vertinimo 
atlikimas pagal 33 straipsnį;

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

Or. en

Pakeitimas 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 581
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba išankstinio konsultavimosi su 
ja reikalavimų laikymasis, kaip apibrėžta
34 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

Or. en
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Pakeitimas 582
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Procedūrų, kurioms reikalingas išankstinis leidimas, sistema duomenų valdytojui yra brangi 
ir atimanti daug laiko, be to, duomenų apsaugos požiūriu taip pat gali būti suabejota jų 
duodama nauda, palyginti su išankstinių pranešimų sistema. Pakanka išankstinių pranešimų, 
kurie suteiktų priežiūros institucijai galimybę reaguoti ir veikti, be to, ši duomenų apsaugos 
tvarka patogi vartotojui.

Pakeitimas 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenų apsaugos pareigūno 
paskyrimas pagal 35 straipsnio 1 dalį.

e) tinkamai kvalifikuotos duomenų 
apsaugos organizacijos arba duomenų 
apsaugos pareigūno, turinčių pakankamai 
išteklių tam, kad galėtų prižiūrėti šiame 
straipsnyje nustatytų priemonių 
įgyvendinimą bei stebėti, kaip laikomasi 
šio reglamento nuostatų, veikimas, visų 
pirma užtikrinant tokio duomenų 
apsaugos pareigūno ar organizacijos 
organizacinį savarankiškumą, siekiant 
išvengti bereikalingų interesų konfliktų. 
Tokios priemonės gali būti vykdomos 
pagal paslaugų sutartį;

Or. en
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Pakeitimas 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) tinkamas duomenų tvarkymo 
darbuotojų informavimas ir mokymas ir 
atitinkami sprendimai dėl įpareigojimų 
pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 585
Amelia Andersdotter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) nustatyti ir dokumentuoti 
11 straipsnyje nurodytas priemones.

Or. en

Pakeitimas 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 1 ir 
2 dalyse nurodytų priemonių 
veiksmingumas būtų tikrinamas. Šį 
patikrinimą atlieka nepriklausomi vidaus 
ar išorės auditoriai, jei toks patikrinimas 

Išbraukta.
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yra proporcingas.

Or. en

Pakeitimas 587
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Duomenų valdytojas viešai paskelbia 1 
ir 2 dalyse nurodytų priemonių santrauką.

Or. en

Pakeitimas 588
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 

Išbraukta.
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nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
tinkamų priemonių kriterijus ir 
reikalavimus, kurie nenurodyti 2 dalyje, 
3 dalyje nurodytų patikrinimo ir audito 
mechanizmų sąlygas ir 3 dalyje nurodyto 
proporcingumo kriterijaus nuostatas, ir 
svarstyti labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtas specialias 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 590
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
tinkamų priemonių kriterijus ir 
reikalavimus, kurie nenurodyti 2 dalyje, 
3 dalyje nurodytų patikrinimo ir audito 
mechanizmų sąlygas ir 3 dalyje nurodyto 
proporcingumo kriterijaus nuostatas, ir 
svarstyti labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtas specialias 
priemones.

4. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 3 dalyje nurodytų 
patikrinimo ir audito mechanizmų sąlygas 
ir 3 dalyje nurodyto proporcingumo 
kriterijaus nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis atskaitomybės principu sprendimus dėl konkrečių priemonių turėtų priimti 
duomenų valdytojas. Negali būti taikomos išimtys MVĮ; bet kuriuo atveju taikant 
atskaitomybės principą užtikrinama, kad priemonės tiktų visų dydžių įmonėms.

Pakeitimas 591
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pritaikytoji duomenų apsauga ir 
standartizuotoji duomenų apsauga

Standartizuotoji duomenų apsauga ir 
pritaikytoji duomenų apsauga

Or. en

Pakeitimas 592
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Prireikus gali būti priimtos privalomos 
priemonės, kuriomis užtikrinama, kad 
būtų sukurtos prekių ar paslaugų 
kategorijos, turinčios standartinius 
nustatymus, atitinkančius šio reglamento 
reikalavimus dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis. Tokios 
priemonės grindžiamos standartizacija 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą Nr. .../2012 dėl Europos 
standartizacijos, kuriuo iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB 
ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 
95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas 
Sprendimas 87/95/EEB ir Sprendimas 
Nr. 1673/2006/EB].

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir jais siekiama pripažinti, kad nors pritaikytoji ir 
standartizuotoji duomenų apsauga yra palankiai vertintina idėja, Komisijos pasiūlymu 
neužtikrinamas pakankamas tikrumas, kartu atsiranda galimų laisvo judėjimo ribojimų 
grėsmė.  Todėl turėtų būti taikomas nustatytas standartizacijos mechanizmas, kuris pateiktas 
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Standartizacijos dokumentų rinkinyje, siekiant suderinti galiojančius reikalavimus ir sudaryti 
sąlygas laisvam judėjimui.

Pakeitimas 593
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) technines priemones, susijusias su 
produkto ar paslaugos techniniu projektu 
ir struktūra; ir
b) organizacines priemones, susijusias su 
duomenų valdytojo veiklos politika.
Kai duomenų valdytojas yra pagal 
33 straipsnį atlikęs duomenų apsaugos 
poveikio vertinimą, rengiant šios dalies a 
ir b punktuose nurodytas priemones 
atsižvelgiama į minėto vertinimo 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 594
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Atsižvelgdamas į naujausias technines 
galimybes ir įdiegimo sąnaudas, duomenų 
valdytojas, tiek nustatydamas duomenų 
tvarkymo būdus, tiek juos tvarkydamas, 
įdiegia tinkamas technines bei 
organizacines priemones ir nustato 
procedūras, kad duomenų tvarkymas 
atitiktų šio reglamento reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga. Nepaisant to, duomenų 
valdytojas turėtų būti įpareigotas vykdyti 
tik tas priemones, kurios, atsižvelgiant į 
asmens duomenų, kurie turi būti 
tvarkomi, pobūdį atitinka duomenų 
tvarkymo riziką.

Or. en

Pakeitimas 595
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad į privatumo principą būtų atsižvelgta ir keičiant sistemas. Kai keičiamos 
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sistemos, dažnai daugiausia dėmesio skiriama papildomoms naujo pobūdžio jų ypatybėms 
kurti ir nepaisoma, kad šio proceso metu vis tiek turėtų būti laikomasi pradinių aukštų 
privatumo ir saugumo reikalavimų.

Pakeitimas 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma 
nebūtų renkama ar saugojama daugiau 
duomenų nei būtina tiems tikslams 
pasiekti, taip pat tie duomenys nebūtų 
renkami ar saugojami ilgiau nei būtina 
tiems tikslams pasiekti. Visų pirma tais 
mechanizmais užtikrinama, kad paprastai 

2. Taikant šias priemones ir procedūras:
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su asmens duomenimis negalėtų 
susipažinti neribotas fizinių asmenų 
skaičius.

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

Or. en

Pakeitimas 598
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma 
nebūtų renkama ar saugojama daugiau 
duomenų nei būtina tiems tikslams 
pasiekti, taip pat tie duomenys nebūtų 
renkami ar saugojami ilgiau nei būtina 
tiems tikslams pasiekti. Visų pirma tais 
mechanizmais užtikrinama, kad paprastai 
su asmens duomenimis negalėtų 
susipažinti neribotas fizinių asmenų 
skaičius.

2. Kol bus priimtos privalomos priemonės 
pagal 1 dalį, valstybės narės užtikrina, 
kad prekėms ar paslaugoms nebūtų 
taikomi privalomi pritaikytosios ar 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
reikalavimai dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis, kuriais gali 
būti kliudoma įrangos pateikimui į rinką 
ir laisvam tokių prekių ir paslaugų 
judėjimui valstybėse narėse ir tarp jų. 

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir jais siekiama pripažinti, kad nors pritaikytoji ir 
standartizuotoji duomenų apsauga yra palankiai vertintina idėja, Komisijos pasiūlymu 
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neužtikrinamas pakankamas tikrumas, kartu atsiranda galimų laisvo judėjimo ribojimų 
grėsmė.  Todėl turėtų būti taikomas nustatytas standartizacijos mechanizmas, kuris pateiktas 
Standartizacijos dokumentų rinkinyje, siekiant suderinti galiojančius reikalavimus ir sudaryti 
sąlygas laisvam judėjimui.

Pakeitimas 599
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas fizinių 
asmenų skaičius.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Tai užtikrinama atitinkamai naudojant 
technines ir (arba) organizacines 
priemones. Visų pirma tais mechanizmais 
užtikrinama, kad paprastai su asmens 
duomenimis negalėtų susipažinti neribotas 
fizinių asmenų skaičius ir kad duomenų 
subjektai galėtų kontroliuoti savo asmens 
duomenų sklaidą.

Or. en

Pakeitimas 600
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
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duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas fizinių 
asmenų skaičius.

duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas fizinių 
asmenų skaičius. 1 ir 2 sakinio nuostatos 
netaikomos, kai duomenų valdytojas 
duomenis tvarko vykdydamas jam 
tenkančią pareigą ir (arba) kai duomenis 
būtina tvarkyti viešojo intereso užduočiai 
įvykdyti, jei vykdant šią pareigą ar užduotį 
siekiama kuo geriau parengti duomenų 
bazę. Tai visų pirma taikytina 
telekomunikacijų srities abonentų 
katalogų atveju.

Or. en

Pakeitimas 601
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas fizinių 
asmenų skaičius.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami 
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti. 
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas asmenų 
skaičius.

Or. de
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Pakeitimas 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 603
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomą 23 straipsnio 1 dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 605
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 606
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti 1 ir 2 dalyse 
nustatytų reikalavimų techninius 
standartus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomą 23 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti 1 ir 2 dalyse 
nustatytų reikalavimų techninius 
standartus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Jeigu reikia, gali būti priimtos 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad galinis įrenginys būtų suprojektuotas 
tokiu būdu, kuris yra suderinamas su 
1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimu 87/95/EEB dėl standartizacijos 
informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų srityje bei su 
tarptautinėmis pramonės vykdomomis 
standartizavimo iniciatyvomis.

Or. en

Pakeitimas 608
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti 1 ir 2 dalyse 
nustatytų reikalavimų techninius 
standartus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija gali apibrėžti 1 ir 2 dalyse 
nustatytų reikalavimų techninius 
standartus. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas asmens 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus nustato kartu su kitais duomenų 
valdytojais, tokie bendri duomenų 
valdytojai tarpusavio susitarimu nustato 
savo atitinkamą atsakomybę už šiame 
reglamente nustatytų pareigų, visų pirma 
susijusių su duomenų subjekto naudojimosi 
savo teisėmis procedūromis ir 
mechanizmais, laikymąsi.

Jeigu duomenų valdytojas asmens 
duomenų tvarkymo tikslus nustato kartu su 
kitais duomenų valdytojais, tokie bendri 
duomenų valdytojai tarpusavio susitarimu 
nustato savo atitinkamą atsakomybę už 
šiame reglamente nustatytų pareigų, visų 
pirma susijusių su duomenų subjekto 
naudojimosi savo teisėmis procedūromis ir 
mechanizmais, laikymąsi. Susitarime 
tinkamai apibrėžiamos atitinkamos 
veiksmingos bendrų duomenų valdytojų 
funkcijos ir santykiai duomenų subjektų 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Bendri duomenų valdytojai turėtų būti aiškiai įpareigoti tarpusavio susitarimu nustatyti 
atitinkamas funkcijas ir santykius duomenų subjektų atžvilgiu. Bendri duomenų valdytojai 
sutarčių klausimais nebūtinai laikosi vienodos derybinės pozicijos. Be to, ne visi bendri 
duomenų valdytojai turi tiesioginį ryšį su duomenų subjektu ir jie nevaldo tokio paties asmens 
duomenų kiekio ir rūšies.
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Pakeitimas 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas asmens 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus nustato kartu su kitais duomenų 
valdytojais, tokie bendri duomenų 
valdytojai tarpusavio susitarimu nustato 
savo atitinkamą atsakomybę už šiame 
reglamente nustatytų pareigų, visų pirma 
susijusių su duomenų subjekto naudojimosi 
savo teisėmis procedūromis ir 
mechanizmais, laikymąsi.

Jeigu duomenų valdytojas asmens 
duomenų tvarkymo tikslus nustato kartu su 
kitais duomenų valdytojais, tokie bendri 
duomenų valdytojai tarpusavio susitarimu 
nustato savo atitinkamą atsakomybę už 
šiame reglamente nustatytų pareigų, visų
pirma susijusių su duomenų subjekto 
naudojimosi savo teisėmis procedūromis ir 
mechanizmais, laikymąsi.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su duomenų valdytojo apibrėžties pakeitimu (4 straipsnio 5 punktas), nes svarbu 
išaiškinti, kad duomenų valdytojas nustato duomenų tvarkymo tikslą, o duomenų tvarkytojas –
sąlygas ir būdus.

Pakeitimas 611
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) trečiojoje šalyje įsisteigusiam 
duomenų valdytojui, jei Komisija 
nusprendė, kad ta trečioji šalis užtikrina 
tinkamą apsaugos lygį pagal 41 straipsnį; 
arba

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 612
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei, kurioje yra mažiau kaip 250 
darbuotojų; arba

b) įmonei, kuri tvarko asmens duomenis, 
susijusius su mažiau nei 250 duomenų 
subjektų; arba

Or. en

Pakeitimas 613
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 614
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu duomenų valdytojo pavedimu turi 
būti atlikta duomenų tvarkymo operacija, 
duomenų valdytojas pasirenka duomenų 
tvarkytoją, kuris suteikia pakankamą 
garantiją, jog bus įdiegtos tinkamos 
techninės ir organizacinės priemonės ir 
nustatytos procedūros, kad duomenų 

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

įdiegtos tinkamos techninės ir 
organizacinės priemonės ir nustatytos 
procedūros, kad duomenų tvarkymas 
atitiktų šio reglamento reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga, visų pirma įdiegiant techninio 
saugumo ir organizacines priemones, 
susijusias su planuojamu duomenų 
tvarkymu, ir užtikrina, kad tų priemonių 
būtų laikomasi. Duomenų valdytojas lieka 
išimtinai atsakingas už atitikties šiame 
reglamente nustatytiems reikalavimams 
užtikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, kai dėl tinkamų anonimiškumo priemonių duomenų tvarkytojui techniškai 
neįmanoma nustatyti duomenų subjekto, 26 straipsnis nėra taikomas. Administracinės naštos 
mažinimas paskatins investicijas į veiksmingas anonimiškumo technologijas ir griežtos 
sistemos dėl ribotos prieigos naudojimą. Šiame straipsnyje turėtų būti aiškiai nustatytas 
pagrindinis principas, pagal kurį tiesioginė atsakomybė bei atsakomybė už duomenų 
tvarkymą visų pirma tektų duomenų valdytojui.

Pakeitimas 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, kai, pvz., dėl tinkamų anonimiškumo priemonių duomenų tvarkytojui techniškai 
neįmanoma nustatyti duomenų subjekto, 26 straipsnis nėra taikomas. Administracinės naštos 
mažinimas paskatins investicijas į patikimas anonimiškumo technologijas ir griežtos sistemos 
dėl ribotos prieigos naudojimą.

Pakeitimas 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas yra svarbus, nes taip skatinamas anonimizavimo metodų naudojimas ir tokiu 
būdu prisidedama prie duomenų kiekio mažinimo tikslo.  Kuo mažiau duomenų tvarkytojas 
žino apie duomenų subjektą, tuo geriau.

Pakeitimas 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo santykius turėtų reglamentuoti įprastos sutarčių 
teisės nuostatos, kai kiekviena susitariančioji šalis gali laisvai derėtis dėl savo teisių ir 
pareigų, kaip dėl susitarimo dalies.

Pakeitimas 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kaip duomenų tvarkytojas tvarko 
duomenis, reglamentuojama sutartimi arba 
teisės aktu, kuriais nustatomi duomenų 
tvarkytojo įsipareigojimai duomenų 

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

valdytojui.

Or. en

Pakeitimas 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 620
Seán Kelly, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

(b) įdarbina tik tuos darbuotojus, kurie 
įsipareigoja laikytis konfidencialumo arba 
kuriems taikoma įstatymu nustatyta 
konfidencialumo pareiga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 622
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) rengdamas priemones atsižvelgia į 
duomenų apsaugos principą;

Or. en

Pakeitimas 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) imasi visų būtinų priemonių pagal 30 
straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 624
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai didina administracinę naštą ir neatspindi tikrovės, nes duomenų tvarkytojai samdo daug 
duomenų tvarkytojų (dažnai MVĮ) subrangos būdu. Pats duomenų tvarkytojas privalo atlikti 
deramą patikrinimą ir, remdamasis įprastos sutarčių teisės nuostatomis, nustatyti subrangos 
būdu samdomų duomenų tvarkytojų atsakomybę. Sutartinių santykių tarp valdytojo ir 
tvarkytojo atnaujinimas kiekvieną kartą, kai duomenų tvarkytojas subrangos būdu samdo 
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kitus duomenų tvarkytojus, taptų milžiniška administracine našta visoms šalims, 
neužtikrindamas didesnės duomenų subjektų duomenų apsaugos.

Pakeitimas 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 628
Seán Kelly, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Ypatingomis techninėmis sąlygomis, pvz., susijusiomis su debesies technologijomis, dažnai 
remiantis duomenų kiekio mažinimo principu nėra pageidautina ar įmanoma duomenų 
tvarkytojui atsakyti į duomenų valdytojų pagalbos prašymus, susijusius su nustatytomis 
duomenų subjekto teisėmis.

Pakeitimas 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 630
Seán Kelly, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) jei įmanoma, atsižvelgdamas į duomenų 
tvarkymo pobūdį, duomenų tvarkytojui 
prieinamą informaciją ir duomenų 
tvarkytojo gebėjimą imtis pagrįstų 
priemonių, parengia susitarimą apie 28–
34 straipsniuose nustatytų pareigų 
laikymąsi;

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 26 straipsnio 2 dalies e punkto pakeitimu.
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Pakeitimas 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 632
Seán Kelly, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Daroma aiški nuoroda į duomenų sunaikinimą, siekiant užtikrinti, kad duomenų mažinimas 
būtų fiziškai įgyvendintas.

Pakeitimas 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pateikia duomenų valdytojui ir 
priežiūros institucijai visą būtiną 

Išbraukta.
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informaciją šiame straipsnyje nustatytų 
pareigų laikymuisi kontroliuoti.

Or. en

Pakeitimas 634
Amelia Andersdotter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) rengdamas priemones atsižvelgia į 
duomenų apsaugos principą.

Or. en

Pakeitimas 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas dokumentuoja duomenų 
valdytojo nurodymus ir 2 dalyje nurodytas 
duomenų tvarkytojo pareigas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 636
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai sukuria teisinį netikrumą ir prieštarauja duomenų kiekio mažinimo tikslui.  Jei duomenų 
tvarkytojas tvarko duomenis pažeisdamas duomenų valdytojo nurodymus, duomenų 
tvarkytojas pažeidžia sutartį.  Numačius teisėtą priemonę, kuria remdamasis duomenų 
tvarkytojas galėtų tvarkyti duomenis pažeisdamas duomenų valdytojo nurodymus, tai turėtų 
nenumatytų pasekmių, pvz., duomenų subjektas būtų įpareigotas užmegzti ryšį su duomenų 
tvarkytoju, kad būtų užtikrintas III skyriuje nustatytų duomenų subjekto teisių vykdymas.

Pakeitimas 638
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis



AM\922342LT.doc 139/162 PE922.342v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius su duomenų 
tvarkytoju susijusios atsakomybės, 
pareigų ir užduočių kriterijus ir 
reikalavimus pagal 1 dalį, taip pat 
sąlygas, kuriomis galima palengvinti 
asmens duomenų tvarkymą įmonių 
grupėms, visų pirma kontrolės ir ataskaitų 
rengimo tikslais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 639
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius su duomenų 
tvarkytoju susijusios atsakomybės, 
pareigų ir užduočių kriterijus ir 
reikalavimus pagal 1 dalį, taip pat 
sąlygas, kuriomis galima palengvinti 
asmens duomenų tvarkymą įmonių 
grupėms, visų pirma kontrolės ir ataskaitų 
rengimo tikslais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius su duomenų 
tvarkytoju susijusios atsakomybės, 
pareigų ir užduočių kriterijus ir 
reikalavimus pagal 1 dalį, taip pat 
sąlygas, kuriomis galima palengvinti 
asmens duomenų tvarkymą įmonių 
grupėms, visų pirma kontrolės ir ataskaitų 
rengimo tikslais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 641
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
saugo visų duomenų tvarkymo operacijų, 
už kurias yra atsakingas, dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 643
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą duomenų apsaugą reikia, kad organizacijos turėtų pakankamai 
dokumentais pagrįstos informacijos apie jų duomenų tvarkymo veiklą, tačiau visų duomenų 
tvarkymo veiksmų dokumentavimas yra neproporcinga našta. Užuot tenkinus biurokratinius 
poreikius, dokumentuojant veiklą turėtų būti siekiama padėti duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams vykdyti savo įsipareigojimus.

Pakeitimas 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
saugo pagrindinių duomenų tvarkymo 
operacijų, už kurias yra atsakingas, 
dokumentus.
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Or. en

Pakeitimas 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 646
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

2. Pagrindiniuose dokumentuose
nurodoma bent ši informacija:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siūlomas atsižvelgiant į 28 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 647
Pilar del Castillo Vera



AM\922342LT.doc 143/162 PE922.342v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies f punktu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 648
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies f punktu;

c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus;

Or. en

Pakeitimas 649
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 650
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 651
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) jei taikoma, duomenų perdavimas į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tos trečiosios 
šalies arba tarptautinės organizacijos 
pavadinimą, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 1 
dalies h punktu, tinkamų apsaugos 
priemonių dokumentai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 652
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 653
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
mechanizmų aprašymas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams:
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Or. en

Pakeitimas 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams:

4. 1 ir 2 dalyse nurodytos pareigos 
netaikomos šiems duomenų valdytojams:

Or. en

Pakeitimas 657
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

b) įmonei arba organizacijai, kuri tvarko 
asmens duomenis, susijusius su mažiau
nei 250 duomenų subjektų ir kuriai 
asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pakeitimas 658
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuriai 

b) įmonei arba organizacijai, kuriai asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
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asmens duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Apribojimu dėl 250 darbuotojų sudaromos nevienodos sąlygos darbdaviams, 
diskriminuojamos didesnės įmonės, be to, jis visiškai nėra būtinas norint pasiekti tikslą. Nėra 
darbuotojų skaičiaus ir organizacijos turimų asmens duomenų kiekio ar rūšies koreliacijos. 
Maža organizacija, turinti vos keletą darbuotojų, gali valdyti didžiulį kiekį jautrių asmens 
duomenų ir atvirkščiai.

Pakeitimas 659
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 660
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 

Išbraukta.
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pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Or. en

Pakeitimas 661
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

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

Or. en

Pakeitimas 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 663
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 665
Franck Proust
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai priežiūros institucija ir duomenų 
tvarkytojas yra nustatyti keliose valstybėse 
narėse, kad tvarkytų visus duomenis ar jų 
dalį, jie turi galimybę nustatyti savo 
pagrindinę buveinę.

Or. fr

Pakeitimas 666
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad užtikrintų 
duomenų tvarkymo riziką ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdį atitinkantį 
saugumo lygį, atsižvelgdami į naujausias 
technines galimybes ir tų priemonių 
įdiegimo sąnaudas. Nepaisant to, 
duomenų valdytojas turėtų būti 
įpareigotas vykdyti tik tas priemones, 
kurios, atsižvelgiant į asmens duomenų, 
kurie turi būti tvarkomi, pobūdį, atitinka 
duomenų tvarkymo riziką.

Or. en

Pakeitimas 667
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje 
nurodytų priemonių, kad apsaugotų asmens 
duomenis nuo netyčinio ar neteisėto 
sunaikinimo arba netyčinio praradimo ir 
užkirstų kelią bet kokio pobūdžio 
neteisėtam duomenų tvarkymui, visų pirma 
asmens duomenų neleistinam atskleidimui, 
platinimui ar susipažinimui su jais arba jų 
pakeitimui.

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje 
nurodytų priemonių, kad apsaugotų asmens 
duomenis nuo netyčinio ar neteisėto 
sunaikinimo arba netyčinio praradimo ir 
užkirstų kelią bet kokio pobūdžio 
neteisėtam duomenų tvarkymui, visų pirma 
asmens duomenų neleistinam atskleidimui, 
platinimui ar susipažinimui su jais arba jų 
pakeitimui. Tais atvejais, kai duomenų 
valdytojas atliko duomenų apsaugos 
poveikio vertinimą pagal 33 straipsnį, į šio 
vertinimo rezultatus atsižvelgiama 
vertinant riziką.

Or. en

Pakeitimas 668
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje 
nurodytų priemonių, kad apsaugotų asmens 
duomenis nuo netyčinio ar neteisėto 
sunaikinimo arba netyčinio praradimo ir 
užkirstų kelią bet kokio pobūdžio 
neteisėtam duomenų tvarkymui, visų pirma 
asmens duomenų neleistinam atskleidimui, 
platinimui ar susipažinimui su jais arba jų 
pakeitimui.

2. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, įvertinę riziką, imasi 1 dalyje 
nurodytų priemonių, kad apsaugotų asmens 
duomenis nuo netyčinio ar neteisėto 
sunaikinimo arba netyčinio praradimo ir 
užkirstų kelią bet kokio pobūdžio 
neteisėtam duomenų tvarkymui, visų pirma 
asmens duomenų neleistinam atskleidimui,
platinimui ar susipažinimui su jais arba jų 
pakeitimui. Visų pirma duomenų 
valdytojas patvirtina informacijos 
saugumo valdymo metodą, įskaitant, jei 
reikia, konkrečiam duomenų tvarkymui 
pritaikytą informacijos saugumo politiką.

Or. en
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Pakeitimas 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų valdytojo ir duomenų 
tvarkytojo veiklą įgyvendinant 1 ir 
2 dalyse nurodytas priemones, kurias 
vykdant reikėtų tvarkyti tam tikrus 
duomenis, kad būtų padidintas tinklo ir 
informacijos saugumas, reglamentuoja 
6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisinės pareigos, nurodytos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse, dėl kurių reikėtų 
tvarkyti asmens duomenis griežtai tiek, 
kiek tai yra būtinai reikalinga, kad būtų 
užtikrintas tinklo ir informacijos 
saugumas, atspindi teisėtus interesus, 
kurių siekia duomenų valdytojas ar 
duomenų tvarkytojas arba to siekiama jų 
vardu.

Or. en

Pagrindimas

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 
measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 
information security. Where the implementation of such measures would require the 
processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 
processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 
with recital 39 and Article 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking of 
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certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its response 
to question E-007574/2012.

Pakeitimas 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 673
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 72 valandas 
nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 72 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. en

Pakeitimas 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju, kai pažeidimas gali turėti neigiamų 
teisinių pasekmių duomenų subjekto 
privatumui, duomenų valdytojas be 
reikalo nedelsdamas praneša apie jį 
priežiūros institucijai.

Or. en
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Pakeitimas 675
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 72 valandas 
nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 72 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. en

Pakeitimas 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo, 
kuris sukels didelę žalos piliečiams 
grėsmę, atveju duomenų valdytojas, be 
reikalo nedelsdamas, praneša apie jį 
priežiūros institucijai. Jeigu priežiūros 
institucijai apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą nepranešama per 24 valandas, 
prie pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų pranešama tik apie duomenų apsaugos pažeidimus, kurie turi reikšmingos 
įtakos visuomenės saugumui. Jei bus per daug pranešimų apie nereikšmingus pažeidimus, 
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piliečiai nustos rūpintis, kai jiems apie juos bus pranešta. Reikalavimas, kad apie saugumo 
pažeidimą būtų pranešta mažiau nei per 24 valandas, nėra realistiškas. Dažnai dėl per greitų 
pranešimų juos vėliau tektų koreguoti, todėl šie pranešimai pakirstų piliečių pasitikėjimą, 
ypač jei šių pranešimų būtų daug.

Pakeitimas 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 
pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio. Dokumentuose 
pateikiama tik tam tikslui pasiekti būtina 
informacija.

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 
pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti 
veiksmingai patikrinti, ar laikomasi šio 
straipsnio. Dokumentuose pateikiama tik 
tam tikslui pasiekti būtina informacija.

Or. en

Pakeitimas 680
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Priežiūros institucija veda viešą 
pažeidimų, apie kuriuos buvo pranešta, 
rūšių registrą.

Or. en

Pakeitimas 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo 
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 
nurodytų dokumentų formas ir variantus, 
įskaitant juose pateiktos informacijos 

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo formą
ir pranešimo procedūras, susijusias su 
pranešimų parengimu.
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ištrynimo terminus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 682
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui. 
Pažeidimas turėtų būti laikomas turinčiu 
neigiamą poveikį asmens duomenims ar 
duomenų subjekto privatumui, jeigu dėl 
jo, pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama teksto aiškumo.

Pakeitimas 683
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 1. Kai asmens duomenų saugumo 
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pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio 
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

pažeidimas gali turėti neigiamo arba rimto
poveikio asmens duomenų apsaugai ar 
duomenų subjekto privatumui, duomenų 
valdytojas, po to, kai pateikia 31 
straipsnyje nurodytą pranešimą, nepagrįstai 
nedelsdamas apie pažeidimą praneša 
duomenų subjektui.

Or. en

Pakeitimas 684
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 685
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodytas pranešimas 
duomenų subjektui yra išsamus, aiškus ir 
suprantamas bet kuriam asmeniui, be to, 
jame aprašomas asmens duomenų 
saugumo pažeidimo pobūdis ir pateikiama 
bent 31 straipsnio 3 dalies b, c ir
d punktuose nurodyta informacija ir 
rekomendacijos.
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Or. en

Pakeitimas 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad
įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis 

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

leidimo su duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami, netinkami arba anonimiški.

Or. en

Pakeitimas 688
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
aplinkybių, kuriomis asmens duomenų 
saugumo pažeidimas gali neigiamai 
paveikti asmens duomenis, kriterijus ir 
reikalavimus.

5. Komisija, pasikonsultavusi su Europos 
duomenų apsaugos taryba, įgaliojama 
pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais nustatyti išsamesnius 1 dalyje 
nurodytų aplinkybių, kuriomis asmens 
duomenų saugumo pažeidimas gali 
neigiamai paveikti asmens duomenis, 
kriterijus ir reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 689
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Pranešimas apie asmens duomenų 

saugumo pažeidimą kitoms 
organizacijoms

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

Or. en

Pagrindimas

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


