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Pakeitimas 690
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
IV straipsnio 3 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DUOMENŲ APSAUGOS VERTINIMAS 
IR IŠANSKTINIS LEIDIMAS

DUOMENŲ APSAUGOS POVEIKIO 
VERTINIMAS IR IŠANKSTINIS
PRANEŠIMAS

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą. MVĮ tik reikalaujama 
atlikti poveikio vertinimą praėjus trejiems 
metams po jų įregistravimo, kai duomenų 
tvarkymas laikomas pagrindine įmonės 
veikla.
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Or. en

Pagrindimas

Per pirmuosius trejus įmonės įsisteigimo metus vidutiniškai 80 proc. naujų MVĮ žlunga. 
Numačius šiuo laikotarpiu nereikalauti atlikti poveikio vertinimo, visoms įmonėms bus 
suteikiama galimybė sėkmingai veikti iki jos patirs išlaidų, kurios gali siekti tūkstančius eurų.

Pakeitimas 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms arba jeigu 
duomenys tvarkomi įgyvendinant viešojo 
sektoriaus infrastruktūros projektą, 
duomenų valdytojas atlieka numatytų 
duomenų tvarkymo operacijų poveikio 
asmens duomenų apsaugai vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas atlieka numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą. Panašią 
riziką keliančių duomenų tvarkymo 
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apsaugai vertinimą. operacijų sekai išnagrinėti pakanka atlikti 
vieną vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Naują poveikio privatumui vertinimą turėtų būti reikalaujama atlikti tik tuo atveju, kai 
procesas arba projektas privatumui kelia iš esmės naują arba kitokią riziką, nei buvo 
nagrinėjama anksčiau. Jei panašaus proceso ar projekto poveikio privatumui vertinimas buvo 
atliktas anksčiau, iš naujo nagrinėti turėtų būti reikalaujama tik tuos proceso ar projekto 
aspektus, kurie yra nauji arba kitokie.

Pakeitimas 694
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą, išskyrus atvejus, kai 
susijusi veikla nekelia grėsmės duomenų 
subjekto privatumui.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant neprivalomą poveikio vertinimą panaikinami nepagrįsti įsipareigojimai tiems 
duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, kurių veikla nekelia grėsmės duomenų 
subjekto privatumui. Ši nuostata suderinama su 79 straipsnio pakeitimais, kai poveikio 
vertinimas laikomas vienu iš veiksnių, į kurį atsižvelgiama sprendžiant dėl administracinių 
sankcijų.
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Pakeitimas 695
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) MVĮ tik reikalaujama atlikti poveikio 
vertinimą praėjus trejiems metams po jų 
įregistravimo, jei duomenų tvarkymas 
laikomas pagrindine įmonės veikla. Tai 
reiškia, kad su duomenų tvarkymu susiję 
pardavimai ar įplaukos sudaro 50 proc. 
MVĮ įplaukų.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų duomenimis, dauguma MVĮ žlunga per pirmuosius trejus veikimo metus. 
Numačius šiuo laikotarpiu nereikalauti atlikti poveikio vertinimo, visoms įmonėms bus 
suteikiama galimybė sėkmingai veikti iki jos patirs nereikalingų išlaidų.
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Pakeitimas 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 698
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 699
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 701
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 702
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešų vietų stebėjimą, ypač dideliu 
mastu naudojant optinius elektroninius 
prietaisus (stebėjimas vaizdo kameromis);

c) viešų vietų stebėjimą, ypač naudojant 
optinius elektroninius prietaisus 
(stebėjimas vaizdo kameromis);

Or. en

Pakeitimas 703
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarkant vaikų asmens duomenis, 
genetinius duomenis ar biometrinius 
duomenis didelės apimties susistemintuose 
rinkiniuose;

d) tvarkant vaikų asmens duomenis, 
genetinius duomenis ar biometrinius 
duomenis susistemintuose rinkiniuose;

Or. en

Pakeitimas 704
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus, taip pat 
atsižvelgiant į šiuolaikines technologijas 
ir metodus, kuriais galima padidinti 
piliečių privatumą. Jeigu yra parengtos 
Europos gairės, šiose gairėse numatomas 
poveikio vertinimo pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 705
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, visų pirma 
įskaitant riziką, kad diskriminacija yra 
įtvirtinta arba didinama atliekant 
operaciją, numatytos priemonės tai rizikai 
pašalinti, apsaugos priemonės, saugumo 
priemonės ir mechanizmai, kuriais 
užtikrinama asmens duomenų apsauga ir 
įrodoma, kad laikomasi šio reglamento, 
atsižvelgiant į duomenų subjektų ir kitų 
atitinkamų asmenų teises ir teisėtus 
interesus.

Or. en

Pakeitimas 706
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 707
Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 708
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 709
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos 
teisės aktais, 1–4 dalys netaikomos, 
išskyrus atvejus, kai valstybės narės 
mano, kad prieš pradedant duomenų 
tvarkymo veiklą būtina atlikti tokį 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 710
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos teisės 
aktais, 1–4 dalys netaikomos, išskyrus 
atvejus, kai valstybės narės mano, kad 
prieš pradedant duomenų tvarkymo veiklą 
būtina atlikti tokį vertinimą.

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga arba jeigu duomenis 
tvarko kita įstaiga, kuriai patikėta 
atsakomybė vykdyti viešąsias funkcijas, ir 
jeigu duomenų tvarkymas grindžiamas 
teisine pareiga pagal 6 straipsnio 1 dalies 
c punktą, kuria numatomos su duomenų 
tvarkymo operacijomis susijusios taisyklės 
ir procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos 
teisės aktais, 1–4 dalys netaikomos, 
išskyrus atvejus, kai valstybės narės mano, 
kad prieš pradedant duomenų tvarkymo 
veiklą būtina atlikti tokį vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 712
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 
ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 714
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo ir 
audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

7. Taikydama ankstesnes nuostatas, 
Komisija per šešis šio reglamento 
įsigaliojimo mėnesius nustato 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo ir 
audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Duomenų apsaugos poveikio 
vertinimas laikomas slaptu pranešimu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinis leidimas ir išankstinis 
konsultavimasis

Išankstinis konsultavimasis

Or. en

Pakeitimas 717
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Duomenų valdytojas arba atitinkamais 
atvejais duomenų tvarkytojas, prieš 
pradėdamas tvarkyti asmens duomenis, iš 
priežiūros institucijos gauna leidimą ir taip 
užtikrina, kad numatytas duomenų 
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tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų subjektams 
kylanti rizika, jeigu duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, norėdamas 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai, priima 
sutarties sąlygas, kaip nurodyta 
42 straipsnio 2 dalies d punkte, arba 
nenustato tinkamų apsaugos priemonių 
teisiškai privalomu dokumentu, kaip 
nurodyta 42 straipsnio 5 dalyje.

tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų subjektams 
kylanti rizika:

a) jeigu duomenų valdytojas atlieka bet 
kokią šio reglamento 20 straipsnio 
1 dalyje nurodyto pobūdžio duomenų 
tvarkymo operaciją, susijusią su 
nepilnamečiais;
b) jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas priima sutarties sąlygas, kaip 
nurodyta 42 straipsnio 2 dalies d punkte;
c) jeigu duomenų valdytojas, norėdamas 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai, nenustato 
tinkamų apsaugos priemonių teisiškai 
privalomu dokumentu, kaip nurodyta 
42 straipsnio 5 dalyje;
d) jeigu duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas asmens duomenis į 
trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją 
perduoda remdamasis 44 straipsnyje 
nustatytomis nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis;
e) jeigu duomenų tvarkytojas atlieka 
81 straipsnio 3 dalyje arba 83 straipsnio 
3 dalyje nurodytas duomenų tvarkymo 
operacijas.

Or. en

Pakeitimas 718
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas arba atitinkamais 
atvejais duomenų tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti asmens duomenis, iš 
priežiūros institucijos gauna leidimą ir 
taip užtikrina, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų subjektams 
kylanti rizika, jeigu duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, norėdamas 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai, priima 
sutarties sąlygas, kaip nurodyta 
42 straipsnio 2 dalies d punkte, arba 
nenustato tinkamų apsaugos priemonių 
teisiškai privalomu dokumentu, kaip 
nurodyta 42 straipsnio 5 dalyje.

1. Duomenų valdytojas arba atitinkamais 
atvejais duomenų tvarkytojas, prieš 
pradėdamas tvarkyti asmens duomenis, 
apie tai praneša priežiūros institucijai ir 
taip užtikrina, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų subjektams 
kylanti rizika, jeigu duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, norėdamas 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai, priima 
sutarties sąlygas, kaip nurodyta 
42 straipsnio 2 dalies d punkte, arba 
nenustato tinkamų apsaugos priemonių 
teisiškai privalomu dokumentu, kaip 
nurodyta 42 straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas arba atitinkamais 
atvejais duomenų tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti asmens duomenis, iš 
priežiūros institucijos gauna leidimą ir 
taip užtikrina, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų subjektams 
kylanti rizika, jeigu duomenų valdytojas 

1. Duomenų valdytojas, prieš pradėdamas 
tvarkyti asmens duomenis, gali 
konsultuotis su priežiūros institucija ir taip 
užtikrinti, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų subjektams 
kylanti rizika, jeigu duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, norėdamas 
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arba duomenų tvarkytojas, norėdamas 
perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai, priima 
sutarties sąlygas, kaip nurodyta 
42 straipsnio 2 dalies d punkte, arba 
nenustato tinkamų apsaugos priemonių 
teisiškai privalomu dokumentu, kaip 
nurodyta 42 straipsnio 5 dalyje.

perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai, priima 
sutarties sąlygas, kaip nurodyta 
42 straipsnio 2 dalies d punkte, arba 
nenustato tinkamų apsaugos priemonių 
teisiškai privalomu dokumentu, kaip 
nurodyta 42 straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 720
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, veikdamas duomenų valdytojo 
pavedimu, prieš pradėdamas tvarkyti 
asmens duomenis, konsultuojasi su 
priežiūros institucija ir taip užtikrina, kad 

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

numatytas duomenų tvarkymas atitiktų šį 
reglamentą ir visų pirma būtų sumažinta 
duomenų subjektams kylanti rizika, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 722
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 723
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų apsaugos poveikio vertinime 
pagal 33 straipsnį nurodyta, kad atliekant 
duomenų tvarkymo operacijas dėl jų 
pobūdžio, aprėpties ar tikslų gali kilti 
didelė konkreti rizika; arba

a) duomenų apsaugos poveikio vertinime 
pagal 33 straipsnį nurodyta, kad atliekant 
duomenų tvarkymo operacijas dėl jų 
pobūdžio, aprėpties ar tikslų gali kilti 
didelė konkreti rizika, visų pirma įskaitant 
riziką, kad operacijos gali turėti 
diskriminacinio poveikio; arba

Or. en



AM\923501LT.doc 21/121 PE502.174v02-00

LT

Pakeitimas 724
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) priežiūros institucija siekia 
išsiaiškinti, kokia duomenų subjektų ir 
duomenų apsaugos valdybos atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą;

Or. en

Pakeitimas 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 dalies išbraukimo pagrindimą.

Pakeitimas 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 728
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Jeigu priežiūros institucija mano, kad 
numatytas duomenų tvarkymas gali kelti 
pavojų, kad duomenų subjektai bus 
diskriminuojami, ji nurodo reguliariai 
stebėti faktinius šio duomenų tvarkymo 
rezultatus ir jai teikti visą būtiną 
informaciją, kad ji galėtų tai įvertinti.

Or. en

Pakeitimas 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija nustato duomenų 
tvarkymo operacijas, dėl kurių reikia iš 
anksto konsultuotis pagal 2 dalies 
b punktą, ir viešai jas paskelbia. 
Priežiūros institucija šiuos sąrašus 
pateikia Europos duomenų apsaugos 
valdybai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Daugiausia dėmesio skiriama nuoseklumo užtikrinimo mechanizmui, kai tai tinkamiausia. 
Pakeitimas atitinka 58 straipsnio 2 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 731
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 733
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus 4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IV skyriaus 4 skirsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo į reglamentą įtraukti nuostatas dėl to, kaip tvarkyti įmonių vidaus 
funkcijas. Duomenų apsaugą galima veiksmingai užtikrinti esant įvairių rūšių organizacinėms 
struktūroms ir duomenų apsaugos teisės aktuose įmonės neturėtų būti verčiamos taikyti vieną 
konkretų modelį.
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Pakeitimas 734
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo į reglamentą įtraukti nuostatas dėl to, kaip tvarkyti įmonių vidaus 
funkcijas. Duomenų apsaugą galima veiksmingai užtikrinti esant įvairių rūšių organizacinėms 
struktūroms ir duomenų apsaugos teisės aktuose įmonės neturėtų būti verčiamos taikyti vieną 
konkretų modelį.

Pakeitimas 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 736
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko įmonė, kurioje yra 250 
arba daugiau darbuotojų; arba

b) duomenis tvarko įmonė, kurioje 
tvarkomi per metus daugiau kaip su 250
duomenų subjektų susiję asmens 
duomenys; arba

Or. en

Pakeitimas 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo pagrindinė veikla yra duomenų 
tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, 
aprėpties ir (arba) tikslų būtina reguliariai 
ir sistemingai stebėti duomenų subjektus. 
Pagrindinę veiklą reikėtų apibrėžti kaip 
veiklą, kurią vykdant iš šių duomenų 
gaunama 50 proc. iš duomenų pardavimo 
arba įplaukų gautos metinės apyvartos. 
Palyginti su duomenų apsauga, duomenų 
tvarkymo veikla, kuri sudaro ne daugiau 
kaip 50 proc. įmonės apyvartos, laikoma 
papildoma.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 739
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 742
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas paskiria duomenų apsaugos 

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

pareigūną mažiausiai dvejiems metams. 
Duomenų apsaugos pareigūno kadencija 
gali būti atnaujinama.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 743
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas paskiria duomenų apsaugos 
pareigūną nustatytam laikotarpiui, kurį jis 
pasirenka. Duomenų apsaugos pareigūno 
kadencija gali būti atnaujinama. 
Kadencijos laikotarpiu duomenų apsaugos 
pareigūnas gali būti atleidžiamas iš pareigų 
tik jei nebeatitinka jo pareigoms keliamų 
reikalavimų, kuriuos įmonės vadovybė 
laiko tinkamais.

Or. en

Pakeitimas 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies c punkte 
nurodytos duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo pagrindinės veiklos 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat 5 dalyje 
nurodytų duomenų apsaugos pareigūno 
profesinės kvalifikacijos kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 746
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
Duomenų apsaugos pareigūno statusas
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1. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad duomenų 
apsaugos pareigūnui būtų tinkamai ir 
laiku pranešama apie visus su asmens 
duomenų apsauga susijusius klausimus.
2. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad duomenų 
apsaugos pareigūnas savo pareigas ir 
užduotis atliktų nepriklausomai ir 
nepriimtų jokių su funkcijų vykdymu 
susijusių nurodymų. Duomenų apsaugos 
pareigūnas tiesiogiai atsiskaito duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vadovybei.
3. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas padeda duomenų apsaugos 
pareigūnui atlikti jo užduotis ir teikia 
37 straipsnyje nurodytoms pareigoms ir 
užduotims atlikti būtinus darbuotojus, 
patalpas, įrangą ir kitus išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo į reglamentą įtraukti nuostatas dėl to, kaip tvarkyti įmonių vidaus 
funkcijas. Duomenų apsaugą galima veiksmingai užtikrinti esant įvairių rūšių organizacinėms 
struktūroms ir duomenų apsaugos teisės aktuose įmonės neturėtų būti verčiamos taikyti vieną 
konkretų modelį.

Pakeitimas 747
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad duomenų 
apsaugos pareigūnui būtų suteikiama 
galimybė susipažinti su visa susijusia 
informacija ir patekti į patalpas, kurios 
būtinos jo pareigoms atlikti, ir kad būtų 
tinkamai ir laiku pranešama apie visus su 
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asmens duomenų apsauga susijusius 
klausimus.

Or. en

Pakeitimas 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 749
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Duomenų apsaugos pareigūnas tiesiogiai 
atsiskaito duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo vadovybei.

Or. en
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Pagrindimas

Vadovybė visada turėtų turėti galimybę duoti nurodymus darbuotojams, įskaitant duomenų
apsaugos pareigūnus, o duomenų apsaugos pareigūnams neturėtų būti suteikta teisė veikti 
savarankiškai be vadovybės įsikišimo. Vadovybė atsakinga už VISĄ veiklą organizacijoje, 
įskaitant duomenų apsaugą.

Pakeitimas 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Duomenų apsaugos organizacija arba 
duomenų apsaugos pareigūnas savo 
pareigas ir užduotis atlieka 
nepriklausomai.

Or. en

Pakeitimas 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 752
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo į reglamentą įtraukti nuostatas dėl to, kaip tvarkyti įmonių vidaus 
funkcijas. Duomenų apsaugą galima veiksmingai užtikrinti esant įvairių rūšių organizacinėms 
struktūroms ir duomenų apsaugos teisės aktuose įmonės neturėtų būti verčiamos taikyti vieną 
konkretų modelį.

Pakeitimas 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 754
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) stebėti laikantis šio reglamento;

Or. en

Pakeitimas 756
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stebėti šio reglamento įgyvendinimą ir 
taikymą, visų pirma kiek tai susiję su 
reikalavimais dėl pritaikytosios duomenų 

c) stebėti šio reglamento įgyvendinimą ir 
taikymą, visų pirma kiek tai susiję su 
reikalavimais dėl 23 straipsnyje nustatytos 
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apsaugos, standartizuotosios duomenų 
apsaugos ir duomenų saugumo, taip pat
informacijos teikimo duomenų subjektams 
ir jų prašymų, pateiktų naudojantis šiame 
reglamente nustatytomis teisėmis;

pritaikytosios duomenų apsaugos ir
standartizuotosios duomenų apsaugos, 30–
32 straipsniuose nustatyto duomenų 
saugumo ir 11–20 straipsniuose nustatyto 
informacijos teikimo duomenų subjektams 
ir jų prašymų, pateiktų naudojantis šiame 
reglamente nustatytomis teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 757
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų saugomi 
28 straipsnyje nurodyti dokumentai;

d) užtikrinti, kad būtų saugomi visi 
28 straipsnyje nurodyti dokumentai;

Or. en

Pakeitimas 758
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 759
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu tai, kad suinteresuotieji subjektai padėtų kurti ir įgyvendinti sertifikavimo 
mechanizmus.
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Pakeitimas 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi 
arba kuriuos ketinama tvarkyti juos 
perdavus į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, galima perduoti tik tuo 
atveju, jei duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, laikydamiesi kitų šio 
reglamento nuostatų, tenkina šiame 
skyriuje nustatytas sąlygas, be kita ko, 
susijusias su tolesniu asmens duomenų 
perdavimu iš tos trečiosios šalies ar 
tarptautinės organizacijos į kitą trečiąją šalį 
ar kitai tarptautinei organizacijai.

Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti juos perdavus į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, 
draudžiama perduoti išskyrus tuos atvejus, 
kai duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas, laikydamiesi kitų šio 
reglamento nuostatų, tenkina šiame 
skyriuje nustatytas sąlygas, be kita ko, 
susijusias su tolesniu asmens duomenų 
perdavimu iš tos trečiosios šalies ar 
tarptautinės organizacijos į kitą trečiąją šalį 
ar kitai tarptautinei organizacijai.
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Or. en

Pagrindimas

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of Pakeitimass provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
Pakeitimas clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Pakeitimas 765
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi tarptautiniai susitarimai 
persvarstomi, juos siekiant suderinti su 
šiuo reglamentu, ne vėliau kaip praėjus 
[penkeriems metams] nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

ES jau pasirašė keletą tarptautinių susitarimų dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis. Šie susitarimai su šiuo reglamentu turi būti suderinti pereinamuoju laikotarpiu, kuris 
yra ne ilgesnis kaip penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas 766
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perduoti duomenis galima, jei Komisija 
nusprendė, kad atitinkama trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiam 
perdavimui papildomo leidimo nereikia.

1. Perduoti duomenis galima, jei Komisija 
nusprendė, kad atitinkama trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiam 
perdavimui papildomo leidimo nereikia. 
Šie sprendimai nedaro poveikio šiame 
reglamente nustatytam apsaugos lygiui.

Or. en

Pakeitimas 767
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, profesinės 
taisyklės ir saugumo priemonės, kurios 
taikomos toje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, taip pat veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, šių teisės 
aktų įgyvendinimas, profesinės taisyklės ir 
saugumo priemonės, kurios taikomos toje 
šalyje arba tarptautinėje organizacijoje, taip 
pat veiksmingos ir įgyvendinamos teisės, 
įskaitant veiksmingas administracines ir 
teismines teisių gynimo priemones, visų 
pirma Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

Or. en
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Pakeitimas 768
Amelia Andersdotter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Komisija paprašo Europos duomenų 
apsaugos valdybos pateikti nuomonę 
apsaugos lygio tinkamumo klausimu. 
Šiuo tikslu Komisija Europos duomenų 
apsaugos valdybai pateikia visus 
reikiamus dokumentus, įskaitant 
susirašinėjimą su trečiosios šalies 
vyriausybe ar tarptautine organizacija.

Or. en

Pakeitimas 769
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nuspęsti, kad trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį, kaip 
apibrėžta 2 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija gali nuspęsti, kad trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį, kaip 
apibrėžta 2 dalyje, kuo labiau 
atsižvelgdama į Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonę. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 770
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Komisija nuolat stebi pokyčius, kurie 
gali turėti įtakos 2 dalyje išvardytiems 
aspektams įgyvendinti trečiosiose šalyse ir 
tarptautinėse organizacijose, dėl kurių 
pagal 3 dalį buvo priimtas sprendimas.

Or. en

Pakeitimas 771
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) Jeigu, remdamasi 4a straipsnyje ar bet 
kuriame kitame šaltinyje numatytos 
stebėsenos duomenimis, Komisija turi 
pagrindo manyti, kad šalis arba 
tarptautinė organizacija, dėl kurios pagal 
3 dalį buvo priimtas sprendimas, 
nebeužtikrina tinkamo apsaugos lygio, 
kuris nustatytas šio straipsnio 2 dalyje, ji 
persvarsto šį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 772
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali nuspręsti, kad atitinkama 
trečioji šalis arba jos teritorija, arba su 

5. Komisija gali nuspręsti, kad atitinkama 
trečioji šalis arba jos teritorija, arba su 
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duomenų tvarkymu susijęs sektorius toje 
trečiojoje šalyje, arba atitinkama 
tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo apsaugos lygio, kaip apibrėžta šio 
straipsnio 2 dalyje, visų pirma tais atvejais, 
kai susijusiais bendraisiais ir atskiriems 
sektoriams skirtais teisės aktais, 
galiojančiais trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje, 
neužtikrinamos veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, o tais 
atvejais, kai reikia itin skubiai užtikrinti 
fizinių asmenų teisę į asmens duomenų 
apsaugą, pagal 87 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą procedūrą.

duomenų tvarkymu susijęs sektorius toje 
trečiojoje šalyje, arba atitinkama 
tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo apsaugos lygio, kaip apibrėžta šio 
straipsnio 2 dalyje, visų pirma tais atvejais, 
kai susijusiais bendraisiais ir atskiriems 
sektoriams skirtais teisės aktais, 
galiojančiais trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje, 
neužtikrinamos veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, o tais 
atvejais, kai reikia itin skubiai užtikrinti 
fizinių arba juridinių asmenų teisę į 
asmens duomenų apsaugą, pagal 87 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 773
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Komisija priima sprendimą pagal 
5 dalį, nepažeidžiant 42–44 straipsnių,
draudžiama perduoti asmens duomenis į 
atitinkamą trečiąją šalį arba jos teritoriją, 
arba su duomenų tvarkymu susijusį 
sektorių toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinei organizacijai. Reikiamu metu 
Komisija pradeda konsultacijas su trečiąja 
šalimi arba tarptautine organizacija, kad 
padėtis, susijusi su sprendimu, priimtu 
pagal šio straipsnio 5 dalį, būtų ištaisyta.

6. Jeigu Komisija priima sprendimą pagal 
5 dalį, draudžiama perduoti asmens 
duomenis į atitinkamą trečiąją šalį arba jos 
teritoriją, arba su duomenų tvarkymu 
susijusį sektorių toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinei organizacijai, išskyrus tuos 
atvejus, kai šiam duomenų perdavimui 
taikomos 42 straipsnyje nustatytos 
tinkamos apsaugos priemonės arba 
44 straipsnyje nustatytos nukrypti 
leidžiančios nuostatos. Reikiamu metu 
Komisija pradeda konsultacijas su trečiąja 
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šalimi arba tarptautine organizacija, kad 
padėtis, susijusi su sprendimu, priimtu 
pagal šio straipsnio 5 dalį, būtų ištaisyta.

Or. en

Pakeitimas 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį arba jeigu ji
nusprendžia, kad trečioji šalis, trečiojoje 
šalyje esanti teritorija arba duomenų 
tvarkymo sektorius arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo 
apsaugos lygio pagal 41 straipsnio 5 dalį,
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis 
į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai 
tik tuo atveju, jei duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas nustato su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones teisiškai privalomu 
dokumentu.

Or. en

Pakeitimas 775
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 

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

asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu 
ir prireikus atlieka poveikio vertinimą, kai 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad duomenų 
gavėjas trečiojoje šalyje išlaikytų aukštus 
duomenų apsaugos standartus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama duomenų valdytojus skatinti taikyti aukštus duomenų apsaugos standartus juos 
raginant atlikti poveikio vertinimą.

Pakeitimas 776
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu. 
Šiomis apsaugos priemonėmis bent jau 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
5 straipsnyje nustatytų asmens duomenų 
tvarkymo principų, ir užtikrinamos 
III skyriuje nustatytos duomenų subjektų 
teisės.

Or. en
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Pakeitimas 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu organizacijos būtų skatinamos laikytis ne vien pagrindinių norminių 
reikalavimų, atitinkančių tokius režimus kaip duomenų ženklai arba pasitikėjimo ženklai.

Pakeitimas 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) 83 straipsnio 4 dalyje nurodytomis 
priemonėmis istoriniais, statistiniais ar 
mokslinių tyrimų tikslais;

Or. en

Pakeitimas 783
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 785
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas iš priežiūros institucijos gauna 
išankstinį leidimą pagal šį straipsnį 
atliekamiems duomenų perdavimams 
taikyti tas sutarties sąlygas pagal 
34 straipsnio 1 dalies a punktą. Jeigu 
duomenys perduodami vykdant duomenų 
tvarkymo veiklą, susijusią su duomenų 
subjektais kitoje valstybėje narėje arba 
kitose valstybėse narėse, arba duomenis 
perduodant daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 
57 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą.

Or. en

Pakeitimas 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 42 straipsnio 4 dalies a punktu (nauju) dėl skatinimo naudoti papildomus režimus, 
siekiant užtikrinti tarptautinio duomenų perdavimo saugumą.

Pakeitimas 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime skatinama naudoti papildomus duomenų apsaugos ženklus ar pasitikėjimo ženklus.

Pakeitimas 789
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nenustatytos teisiškai privalomu 
dokumentu, duomenų valdytojas arba 

5. Leidimai, kuriuos priežiūros institucija 
suteikė remdamasi Direktyvos 95/46/EB 
26 straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
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duomenų tvarkytojas gauna išankstinį 
leidimą vieną ar kelis kartus perduoti 
duomenis arba į administracinius 
susitarimus, kuriais grindžiamas toks 
perdavimas, įtraukti atitinkamas 
nuostatas. Tokį leidimą priežiūros 
institucija suteikia pagal 34 straipsnio 
1 dalį. Jeigu duomenys perduodami 
vykdant duomenų tvarkymo veiklą, 
susijusią su duomenų subjektais kitoje 
valstybėje narėje arba kitose valstybėse 
narėse, arba duomenis perduodant 
daromas didelis poveikis laisvam asmens 
duomenų judėjimui Sąjungoje, priežiūros 
institucija taiko 57 straipsnyje nurodytą 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.
Leidimai, kuriuos priežiūros institucija 
suteikė remdamasi Direktyvos 95/46/EB 
26 straipsnio 2 dalimi, lieka galioti, kol ta 
priežiūros institucija jų iš dalies nepakeis, 
nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

nepakeis naujais sprendimais arba 
nepanaikins.

Or. en

Pakeitimas 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Viena priežiūros institucija pagal 
58 straipsnyje nustatytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą ir patvirtindama 
bendrą patvirtinimo dokumentą patvirtina 
įmonių grupei skirtas įmonei privalomas 
taisykles. Šiomis taisyklėmis bus 
sudaromos sąlygos vykdyti daugiašalį 
tarptautinį įmonių tarpusavio duomenų 
perdavimą Europoje ir už jos ribų, jeigu:

Or. en
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Pakeitimas 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 792
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jomis duomenų subjektams aiškiai 
suteikiamos įgyvendinamos teisės;

b) jomis duomenų subjektams aiškiai 
suteikiamos įgyvendinamos teisės ir jos 
yra aiškios duomenų subjektams;

Or. en

Pakeitimas 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 794
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendrieji duomenų apsaugos principai, 
visų pirma susiję su tikslų apribojimu, 
duomenų kokybe, teisiniu duomenų 
tvarkymo pagrindu, neskelbtinų asmens 
duomenų tvarkymu; duomenų saugumo 
užtikrinimo priemonės; ir tolesnio 
perdavimo organizacijoms, kurios šių 
veiklos nuostatų laikytis neprivalo, 
reikalavimai;

d) bendrieji duomenų apsaugos principai, 
visų pirma susiję su tikslų apribojimu, 
duomenų kiekio mažinimu, ribotais 
duomenų saugojimo laikotarpiais, 
duomenų kokybe, teisiniu duomenų 
tvarkymo pagrindu, neskelbtinų asmens 
duomenų tvarkymu; duomenų saugumo 
užtikrinimo priemonės; ir tolesnio 
perdavimo organizacijoms, kurios šių 
veiklos nuostatų laikytis neprivalo, 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 795
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius įmonei privalomų 
taisyklių, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
kriterijus ir reikalavimus, visų pirma 

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius įmonei privalomų 
taisyklių, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, 
kriterijus ir reikalavimus, visų pirma 



PE502.174v02-00 58/121 AM\923501LT.doc

LT

kriterijus, susijusius su įmonei privalomų 
taisyklių patvirtinimu, 2 dalies b, d, e ir 
f punktų taikymu įmonei privalomoms 
taisyklėms, kurių laikosi duomenų 
tvarkytojai, ir su kitais būtinais 
reikalavimais, siekiant užtikrinti atitinkamų 
duomenų subjektų asmens duomenų 
apsaugą.

kriterijus, susijusius su įmonei privalomų 
taisyklių patvirtinimu, įskaitant skaidrumo 
užtikrinimą duomenų subjektams, 2 dalies 
b, d, e ir f punktų taikymu įmonei 
privalomoms taisyklėms, kurių laikosi 
duomenų tvarkytojai, ir su kitais būtinais 
reikalavimais, siekiant užtikrinti atitinkamų 
duomenų subjektų asmens duomenų 
apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 797
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) duomenys perduodami iš registro, 
kuriuo pagal Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktus naudojamasi teikiant 
informaciją visuomenei ir su kuriame 
esančia informacija gali susipažinti plačioji 
visuomenė arba bet kuris asmuo, galintis 
įrodyti teisėtą interesą, jeigu kiekvienu 
konkrečiu atveju laikomasi Sąjungos arba 
valstybės narės teisės aktais nustatytų 
susipažinimo su tokiame registre esančia 
informacija sąlygų; arba

g) duomenys perduodami iš registro, 
kuriuo pagal Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktus naudojamasi teikiant 
informaciją visuomenei ir su kuriame 
esančia informacija gali susipažinti plačioji 
visuomenė arba bet kuris asmuo, galintis 
įrodyti teisėtą interesą, jeigu kiekvienu 
konkrečiu atveju laikomasi Sąjungos arba 
valstybės narės teisės aktais nustatytų 
susipažinimo su tokiame registre esančia 
informacija sąlygų ir duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas pagal 
34 straipsnį iš kompetentingos institucijos 
gavo išankstinį leidimą vieną ar kelis 
kartus perduoti duomenis;

Or. en

Pakeitimas 798
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nuotolinių kompiuterinių išteklių amžiuje neįmanoma nustatyti, kad „dažnas arba masinis“ 
duomenų perdavimas kokybiškai skirtųsi nuo mažesnio duomenų perdavimo. Svarbu taikyti 
tinkamas apsaugos priemones.

Pakeitimas 800
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu duomenų tvarkymas grindžiamas 
1 dalies h punktu, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas visų pirma 
atsižvelgia į duomenų pobūdį, siūlomos 
duomenų tvarkymo operacijos ar 
operacijų tikslą ir trukmę, taip pat padėtį 
kilmės šalyje, trečiojoje šalyje ir paskirties 
šalyje ir prireikus nustatytas su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 

Išbraukta.
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apsaugos priemones.

Or. en

Pakeitimas 801
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalies b, c ir h punktai netaikomi 
veiklai, vykdomai valdžios institucijoms 
naudojantis viešaisiais įgaliojimais.

4. 1 dalies b ir c punktai netaikomi veiklai, 
vykdomai valdžios institucijoms 
naudojantis viešaisiais įgaliojimais.

Or. en

Pakeitimas 802
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. 1 dalies d punkte nurodytas viešasis 
interesas turi būti pripažintas Sąjungos 
teisės aktais arba duomenų valdytojui 
taikomais valstybės narės teisės aktais. Ši 
nukrypti leidžianti nuostata naudojama 
tik retai perduodant duomenis. Kiekvienu 
konkrečiu atveju būtina nuodugniai 
įvertinti visas duomenų perdavimo 
aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 803
Amelia Andersdotter



PE502.174v02-00 62/121 AM\923501LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 804
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Pagal Sąjungos teisę neleidžiamas 
duomenų atskleidimas
1. Nepažeidžiant abipusės pagalbos 
sutarties arba galiojančių tarptautinių 
susitarimų tarp trečiosios šalies ir 
Sąjungos arba valstybės narės, joks 
trečiosios šalies teismo arba 
administracinės institucijos sprendimas, 
kuriuo iš duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo reikalaujama 
atskleisti asmens duomenis, nėra 
laikomas teisėtu arba įgyvendinamu.
2. Kai trečiosios šalies teismo arba 
administracinės institucijos sprendimu iš 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo reikalaujama atskleisti asmens 
duomenis, duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas (arba jo atstovas) 
nedelsdamas praneša priežiūros 
institucijai apie tokį prašymą ir 
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duomenims perduoti iš jos turi gauti 
išankstinį leidimą, vadovaujantis 
34 straipsnio 1 dalies d punktu.
3. Priežiūros institucija įvertina prašymo 
atskleisti duomenis atitiktį reglamentui, 
visų pirma kai atskleidimas yra būtinas ir 
teisiškai reikalingas pagal 44 straipsnio 
1 dalies d ir e punktus ir 5 dalį.
4. Priežiūros institucija apie tokį prašymą 
informuoja kompetentingą nacionalinę 
instituciją. Duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas apie tokį prašymą ir 
priežiūros institucijos leidimą taip pat 
informuoja ir duomenų subjektą.
5. Komisija gali nustatyti standartinį 
2 dalyje nurodytos priežiūros institucijos 
ir 4 dalyje nurodyto duomenų subjekto 
informavimo formatą ir procedūras, 
taikomas pranešimui bei informavimui. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra atskleisto tarpžinybinių konsultacijų dokumento projekto rezultatas. Juo 
apsaugoma nuo trečiųjų šalių, norinčių ne savo teritorijoje vykdyti teismų sprendimus. Tokia 
apsauga yra reikalinga, nes kai kuriose trečiosiose šalyje galioja įstatymai, pagal kuriuos 
duomenų valdytojai privalo atskleisti asmens duomenis netaikant reikalingų apsaugos 
priemonių. Trečiosios šalies valdžios institucijos gali naudotis Europos duomenų valdytojų 
turimais asmens duomenimis tik laikydamosi savitarpio teisinės pagalbos procedūrų.

Pakeitimas 805
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė nustato, kad 
viena arba kelios valdžios institucijos stebi, 

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

kaip įgyvendinamas šis reglamentas, ir 
padeda jį nuosekliai taikyti visoje 
Sąjungoje, kad būtų apsaugotos fizinių ir 
juridinių asmenų pagrindinės teisės ir 
laisvės tvarkant jų asmens duomenis ir 
palengvintas laisvas asmens duomenų 
judėjimas Sąjungoje. Siekdamos šių tikslų, 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija.

Or. de

Pakeitimas 806
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
priežiūros institucija turėtų savo 
darbuotojus, kuriuos skiria ir kuriems 
vadovauja priežiūros institucijos vadovas.

6. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
priežiūros institucija turėtų savo 
darbuotojus, atrinktus remiantis patirtimi 
ir įgūdžiais, reikalingais jų užduotims 
atlikti, visų pirma asmens duomenų 
apsaugos srityje, kuriuos skiria ir kuriems 
vadovauja priežiūros institucijos vadovas.

Or. ro

Pagrindimas

Priežiūros institucijos darbuotojai turi būti atrenkami remiantis patirtimi ir įgūdžiais, 
reikalingais jų užduotims atlikti, visų pirma asmens duomenų apsaugos srityje.

Pakeitimas 807
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

institucijos narius turi skirti atitinkamos 
valstybės narės parlamentas.

Or. en

Pakeitimas 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 810
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 812
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) konsultuoja valstybės narės institucijas ir 
įstaigas dėl teisinių ir administracinių 
priemonių, susijusių su fizinių asmenų 
teisių ir laisvių apsauga tvarkant asmens 
duomenis;

f) konsultuoja valstybės narės institucijas ir 
įstaigas dėl teisinių ir administracinių 
priemonių, susijusių su fizinių ir juridinių 
asmenų teisių ir laisvių apsauga tvarkant 
asmens duomenis;

Or. de

Pakeitimas 813
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) rengia vykdymo užtikrinimo įgaliojimų 
naudojimo gaires, prireikus derinant 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama:

1. Kompetentinga priežiūros institucija 
įgaliojama:

Or. en

Pakeitimas 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą atkreipti teisminių institucijų 

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

dėmesį į šio reglamento pažeidimus ir būti 
proceso šalimi, visų pirma pagal 
74 straipsnio 4 dalį ir 75 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

neigiamą teisinį poveikį duomenų 
subjektams.

Or. en

Pakeitimas 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 821
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo 
operacijomis gali būti daromas poveikis 
kelių valstybių narių duomenų subjektams, 
kiekvienos iš tų valstybių narių priežiūros 
institucija turi teisę dalyvauti atliekant 
bendras tyrimo užduotis arba prireikus 
vykdant bendras operacijas. 

2. Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo 
operacijomis gali būti daromas poveikis 
kelių valstybių narių duomenų subjektams, 
kiekvienos iš tų valstybių narių priežiūros 
institucija dalyvauja atliekant bendras 
tyrimo užduotis arba prireikus vykdant 
bendras operacijas. Kompetentinga 
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Kompetentinga priežiūros institucija 
pakviečia kiekvienos iš tų valstybių narių 
priežiūros instituciją dalyvauti atliekant 
atitinkamas bendras tyrimo užduotis arba 
vykdant bendras operacijas ir nedelsdama 
atsako į priežiūros institucijos prašymą dėl 
dalyvavimo vykdant tokias operacijas.

priežiūros institucija pakviečia kiekvienos 
iš tų valstybių narių priežiūros instituciją 
dalyvauti atliekant atitinkamas bendras 
tyrimo užduotis arba vykdant bendras 
operacijas ir nedelsdama atsako į priežiūros 
institucijos prašymą dėl dalyvavimo 
vykdant tokias operacijas.

Or. en

Pagrindimas

Sustiprinus duomenų apsaugos priežiūros institucijų įpareigojimą tarpvalstybiniais atvejais 
bendradarbiauti su tokiomis pačiomis institucijomis, galima padėti užtikrinti, kad mažesnėms 
duomenų apsaugos priežiūros institucijoms pernelyg didelės naštos nekeltų atvejai, kai 
stambios įmonės priklauso jų jurisdikcijai. Be to, tai padėtų išvengti pavojaus, kad būtų 
ieškoma palankesnio teisinio reglamentavimo, kai kalbama apie naujų duomenų apsaugos 
standartų įgyvendinimo užtikrinamą, pvz., įsisteigimo vietą pasirenkant taip, kad ji būtų 
pavaldi duomenų apsaugos priežiūros institucijai, kuri neturi kompetencijos pati vykdyti 
didelės apimties tyrimų.

Pakeitimas 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 823
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų paskatinti ne ES įmones įvardyti atstovą ES teritorijoje. Neturėtų būti jokios 
diskriminacijos ne ES įmonių, kurios įsteigtos ES, atžvilgiu.

Pakeitimas 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Sąjungoje; arba

Or. en

Pakeitimas 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apsaugos priežiūros institucijos, kurioms reglamentas daro tiesioginį poveikį, 
turėtų būti kompetentingos parengti įmonei privalomas taisykles neprivalėdamos jų pateikti 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmui.
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Pakeitimas 831
Amelia Andersdotter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 832
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 834
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 835
Alejo Vidal-Quadras
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Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 836
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Europos duomenų apsaugos valdyba 
pateikia nuomonę atitinkamu klausimu, 
jeigu ji taip nusprendė paprasta savo narių 
balsų dauguma arba jeigu bet kuri 
priežiūros institucija ar Komisija to 
paprašo, per vieną savaitę nuo reikšmingos 
informacijos pateikimo pagal 5 dalį. 
Nuomonė priimama per vieną mėnesį
paprasta Europos duomenų apsaugos 
valdybos narių balsų dauguma. Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas, 
nepagrįstai nedelsdamas, informuoja apie 
savo nuomonę, atitinkamais atvejais, 1 ir 
3 dalyse nurodytą priežiūros instituciją, 
Komisiją ir pagal 51 straipsnį 
kompetentingą priežiūros instituciją ir 
paskelbia ją viešai.

7. Europos duomenų apsaugos valdyba 
pateikia nuomonę atitinkamu klausimu, 
jeigu ji taip nusprendė paprasta savo narių 
balsų dauguma arba jeigu bet kuri 
priežiūros institucija ar Komisija to 
paprašo, per vieną savaitę nuo reikšmingos 
informacijos pateikimo pagal 5 dalį. 
Nuomonė priimama per du mėnesius
paprasta Europos duomenų apsaugos 
valdybos narių balsų dauguma. Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmininkas, 
nepagrįstai nedelsdamas, informuoja apie 
savo nuomonę, atitinkamais atvejais, 1 ir 
3 dalyse nurodytą priežiūros instituciją, 
Komisiją ir pagal 51 straipsnį 
kompetentingą priežiūros instituciją ir 
paskelbia ją viešai.

Or. en
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Pakeitimas 837
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

59 straipsnis Išbraukta.
Komisijos nuomonė
1. Per dešimt savaičių nuo tada, kai 
klausimas pateikiamas pagal 58 straipsnį, 
arba per šešias savaites 61 straipsnio 
atveju Komisija gali priimti nuomonę 
pagal 58 arba 61 straipsnį pateiktu 
klausimu, kad užtikrintų tinkamą ir 
nuoseklų šio reglamento taikymą.
2. Jeigu Komisija priėmė nuomonę pagal 
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1 dalį, atitinkama priežiūros institucija 
kuo labiau atsižvelgia į Komisijos 
nuomonę ir informuoja Komisiją ir 
Europos duomenų apsaugos valdybą apie 
savo ketinimą nekeisti priemonės projekto 
ar jį iš dalies pakeisti.
3. Kol nepasibaigęs 1 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.
4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia 
paaiškinimą. Tokiu atveju priemonės 
projektas negali būti priimtas dar vieną 
mėnesį.

Or. en

Pakeitimas 839
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė nuomonę pagal 
1 dalį, atitinkama priežiūros institucija kuo 
labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę ir 
informuoja Komisiją ir Europos duomenų
apsaugos valdybą apie savo ketinimą 
nekeisti priemonės projekto ar jį iš dalies 
pakeisti.

2. Jeigu Komisija priėmė nuomonę pagal 
1 dalį, atitinkama priežiūros institucija 
atsižvelgia į Komisijos nuomonę ir 
informuoja Komisiją ir Europos duomenų 
apsaugos valdybą apie savo ketinimą 
nekeisti priemonės projekto ar jį iš dalies 
pakeisti.

Or. en

Pakeitimas 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60 straipsnis Išbraukta.
Priemonės projekto priėmimo 
sustabdymas
1. Jeigu Komisijai kyla rimtų abejonių dėl 
to, ar priemonės projektu būtų užtikrintas 
tinkamas šio reglamento taikymas arba jį 
priėmus šis reglamentas būtų taikomas 
nenuosekliai, ji per vieną mėnesį nuo 
59 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo 
gali priimti motyvuotą sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad priežiūros institucija 
sustabdytų priemonės projekto priėmimą, 
atsižvelgdama į Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonę, pateiktą 
pagal 58 straipsnio 7 dalį arba 
61 straipsnio 2 dalį, jeigu to reikia 
siekiant:
a) suderinti skirtingas priežiūros 
institucijos ir Europos duomenų apsaugos 
valdybos pozicijas, jei tai vis dar atrodo 
įmanoma; arba
b) priimti priemonę pagal 62 straipsnio 
1 dalies a punktą.
2. Komisija nustato tokio sustabdymo 
trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 
12 mėnesių.
3. Kol nepasibaigęs 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis, priežiūros institucija negali 
priimti priemonės projekto.

Or. en

Pakeitimas 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tas priemones ir išsamias jų priežastis 
nedelsdama pateikia kompetentingai 
priežiūros institucijai, Europos duomenų 
apsaugos valdybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 843
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.  en

Pakeitimas 844
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priimti sprendimus dėl tinkamo šio 
reglamento taikymo pagal jo tikslus ir 
reikalavimus, susijusius su klausimais, 
kuriuos priežiūros institucijos pateikė 
pagal 58 arba 61 straipsnius, su klausimu, 
dėl kurio pagal 60 straipsnio 1 dalį 
priimtas motyvuotas sprendimas, arba 
klausimu, kai priežiūros institucija 

Išbraukta.
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nepateikia priemonės projekto ir kai 
nurodė neketinanti atsižvelgti į nuomonę, 
kurią Komisija priėmė pagal 59 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 846
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 848
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatina priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą ir veiksmingą dvišalį 
arba daugiašalį keitimąsi informacija ir 
praktika;

e) skatina priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą ir veiksmingą dvišalį 
arba daugiašalį keitimąsi informacija ir 
praktika, įskaitant bendrų operacijų ir 
kitos bendros veiklos koordinavimą tais 
atvejais, kai vienos ar kelių priežiūros 
institucijų prašymu nusprendžia jo imtis;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad 49 straipsnio d punkte nurodoma tik tai, kad nacionalinės duomenų 
apsaugos priežiūros institucijos narių kadencijos trukmė negali būti trumpesne kaip ketveri 
metai. Dėl to taps mažai tikėtina, kad visos valstybės narės patvirtins penkerių metų ar 
ilgesnės trukmės kadenciją, taigi leidus nustatyti kadencijos trukmę, kuri yra didesnė nei 
nacionalinio lygmens trukmė, taptų mažai tikėtina, kad nariai išdirbtų visą kadenciją. Be to, 
reikėtų paaiškinti, kad Europos duomenų apsaugos valdybos pirmininkų kadencijos trukmė 
priklauso nuo jų nacionalinio lygmens funkcijos.
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Pakeitimas 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Prireikus Europos duomenų apsaugos 
valdyba, vykdydama 66 straipsnyje 
išvardytas užduotis, konsultuojasi su 
suinteresuotomis šalimis ir suteikia joms 
galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti 
pastabų. Nepažeisdama 72 straipsnio, 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
viešai paskelbia konsultavimosi 
procedūros rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 850
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos duomenų apsaugos valdyba 
reguliariai ir laiku informuoja Komisiją 
apie visą Europos duomenų apsaugos 
valdybos veiklą. Ji parengia metinę 
ataskaitą apie fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis būklę Sąjungoje 
ir trečiosiose šalyse.

Europos duomenų apsaugos valdyba 
reguliariai ir laiku informuoja Komisiją 
apie visą Europos duomenų apsaugos 
valdybos veiklą. Ji parengia metinę 
ataskaitą apie fizinių ir juridinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis būklę 
Sąjungoje ir trečiosiose šalyse.

Or. de
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Pakeitimas 851
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 852
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu pateikti skundą priežiūros institucijai 
bet kurioje valstybėje narėje, jeigu mano, 
kad tvarkant asmens duomenis buvo 
pažeistos šiame reglamente nustatytos 
duomenų subjektų teisės.

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
asmens duomenų apsauga, ir kuri tinkamai 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų iš 
savo narių rato vardu pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad tvarkant asmens 
duomenis buvo pažeistos šiame reglamente 
nustatytos duomenų subjektų teisės, ir 
jeigu turi ne mažiau kaip 80 000 EUR 
finansinių išteklių, reprezentatyvų narių 
skaičių ir atitinkamą narių struktūrą.

Or. de
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 853
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę pateikti 
skundą priežiūros institucijai bet kurioje 
valstybėje narėje, jeigu mano, kad buvo 
padarytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimas.

3. Net jeigu duomenų subjektas nėra 
pateikęs skundo, 2 dalyje nurodyta įstaiga, 
organizacija ar asociacija turi teisę pateikti 
skundą priežiūros institucijai bet kurioje 
valstybėje narėje, jeigu mano, kad buvo 
padarytas asmens duomenų saugumo 
pažeidimas, arba jeigu mano, kad 
duomenų valdytojas nesilaikė savo 
įsipareigojimų pagal 23 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 854
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neribojant galimybių imtis bet kokių 
administracinių teisių gynimo priemonių, 
įskaitant teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai, kaip nurodyta 73 straipsnyje, 
kiekvienas fizinis asmuo turi teisę imtis 
teisminių teisių gynimo priemonių, jeigu 
mano, kad jo teisės, nustatytos šiuo 
reglamentu, buvo pažeistos jo asmens 
duomenis tvarkant nesilaikant šio 

1. Neribojant galimybių imtis bet kokių 
administracinių teisių gynimo priemonių, 
įskaitant teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai, kaip nurodyta 73 straipsnyje, 
kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi 
teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių, jeigu mano, kad jo teisės, 
nustatytos šiuo reglamentu, buvo pažeistos 
jo asmens duomenis tvarkant nesilaikant 
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reglamento. šio reglamento.

Or. de

Pakeitimas 855
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 856
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

institucija, veikianti pagal savo viešuosius 
įgaliojimus.

Or. en

Pakeitimas 857
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 858
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 859
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi teisę 
vieno ar kelių duomenų subjektų vardu 
naudotis 74, 75 ir 77 straipsniuose
nurodytomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 860
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsakomybė ir toliau turėtų būti priskiriama duomenų valdytojui, kaip šiuo metu yra 
direktyvoje. Būtent duomenų valdytojas turi tiesioginį ryšį su duomenų subjektu ir yra 
atsakingas duomenų subjekto atžvilgiu. Atsakomybės santykį, susijusį su atvejais, kai 
duomenų tvarkytojas nesiima veiksmų taip, kaip prašo duomenų valdytojas, duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas paprastai nustato sutartiniuose susitarimuose.

Pakeitimas 862
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 863
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą. Įmonių grupių atveju visa 
grupė yra atsakinga kaip vienas 
ekonominės veiklos vykdytojas.

Or. en

Pakeitimas 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas, 
kiekvienas duomenų valdytojas yra 
solidariai atsakingas už visą padarytą žalą, 
jeigu atitinkama bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybė nebuvo nustatyta 
24 straipsnyje nurodytame teisiniame 
susitarime.

Or. en

Pagrindimas

Bendriems duomenų valdytojams turėtų būti sudaromos sąlygos sutartyje paskirstyti savo 
atitinkamą atsakomybę, taip perteikiant savo atitinkamas funkcijas ir tiesioginį arba 
netiesioginį ryšį su duomenų subjektais. Solidari atsakomybė bendriems duomenų 
valdytojams turėtų būti nustatoma tik tuo atveju, kai jie savo atsakomybės nenustatė 
teisiniame susitarime, kaip to reikalaujama 24 straipsnyje.

Pakeitimas 865
Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 866
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 870
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, 
susijusių asmens duomenų 
neskelbtinumą, į tai, ar pažeidimas 
padarytas tyčia ar dėl neatsargumo, 
pažeidimu padarytos žalos ar žalos 
pavojaus dydį, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 
23 straipsnį įdiegtas technines ir 
organizacines priemones ir nustatytas 
procedūras ir į tai, kaip bendradarbiauta su 
priežiūros institucija siekiant ištaisyti 
pažeidimą. Prireikus duomenų apsaugos 
institucija taip pat įgaliojama reikalauti, 
kad būtų paskirtas duomenų apsaugos 
pareigūnas, jei įstaiga, organizacija ar 
asociacija nusprendė jo neskirti.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad už tyčinius pažeidimus ir dėl aplaidumo padarytus 
pažeidimus būtų numatomos didesnės sankcijos nei už paprasčiausiai dėl neatsargumo 
padarytus pažeidimus, siekiant užtikrinti, kad sankcijos būtų proporcingos elgsenai ir kad 
sankcijos, kuriomis baudžiama labiausiai, būtų taikomos už sunkiausią nusižengimą.

Pakeitimas 871
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 872
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies a punktas



PE502.174v02-00 98/121 AM\923501LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 876
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Administracinės sankcijos turi būti atgrasomosios, siekiant apsaugoti mūsų pagrindines 
teises.



AM\923501LT.doc 99/121 PE502.174v02-00

LT

Pakeitimas 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, 
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai tai būtina, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 878
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, III 
skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 

1. Valstybės narės nustato II skyriuje 
pateiktų bendrųjų principų nuostatų, III 
skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų 
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, V skyriuje 
– asmens duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis ir tarptautinėms organizacijoms 
nuostatų, VI skyriuje – nepriklausomų 
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priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

priežiūros institucijų nuostatų, VII skyriuje 
– bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi 
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais, kad teisė į duomenų 
apsaugą būtų suderinta su saviraiškos 
laisvę reglamentuojančiomis taisyklėmis.

Or. de

Pagrindimas

Žiniasklaidos laisvės formavimas duomenų apsaugos teisėje susijęs ne „tik“ su tiesioginiu 
žurnalistiniu darbu. Žurnalistinei tiriamajai veiklai taip pat kiltų pavojus, jei duomenys apie 
komandiruotes, atlygį informatoriams ir panašiai būtų atskleidžiami išorės subjektams.

Pakeitimas 879
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Europos duomenų apsaugos valdyba, 
pasikonsultavusi su žiniasklaidos, autorių 
ir menininkų atstovais, duomenų 
subjektais ir atitinkamomis pilietinės 
visuomenės organizacijomis, paskelbia 
gaires, kada šios išimtys ar nukrypti 
leidžiančios nuostatos gali būti 
reikalingos.

Or. en

Pakeitimas 880
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
Asmens duomenų tvarkymas ir 
visuomenės teisės susipažinti su oficialiais 
dokumentais principas
Valdžios institucijos arba įstaigos 
turimuose dokumentuose esantys asmens 
duomenys šios institucijos arba įstaigos 
gali būti atskleisti laikantis valstybės 
narės teisės aktų dėl visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais, 
kuriais teisė į asmens duomenų apsaugą 
suderinama su visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
principu.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad visuomeninių reikalų viešoji priežiūra nebūtų netinkamai 
ribojama duomenų apsaugos taisyklėmis. Kaip buvo pareikšta Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno (EDAPP), pagal 29 straipsnį įsteigtos darbo grupės ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros nuomonėse, būtina užtikrinti visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais principą.

Pakeitimas 881
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
Valdžios institucijos arba įstaigos 
turimuose dokumentuose esantys asmens 
duomenys šios institucijos arba įstaigos 
gali būti atskleisti laikantis valstybės 
narės teisės aktų dėl visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais, 
kuriais teisė į asmens duomenų apsaugą 
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suderinama su visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
principu.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad visuomeninių reikalų viešoji priežiūra nebūtų netinkamai 
ribojama duomenų apsaugos taisyklėmis. Kaip buvo pareikšta EDAPP, pagal 29 straipsnį 
įsteigtos darbo grupės ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros nuomonėse, 
visuomenės teisės susipažinti su oficialiais dokumentais principą būtina užtikrinti straipsnyje, 
o ne tik konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 882
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų ir pagal 
9 straipsnio 2 dalies h punktą asmens 
sveikatos duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas Sąjungos teisės aktais arba 
valstybės narės teisės aktais, kuriuose 
nustatytos tinkamos ir specialios priemonės 
duomenų subjekto teisėtiems interesams 
apsaugoti, ir būtinas:

1. Nepažeidžiant šio reglamento ir pagal 
9 straipsnio 2 dalies h punktą asmens 
sveikatos duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas Sąjungos teisės aktais arba 
valstybės narės teisės aktais, kuriuose 
nustatytos tinkamos ir specialios priemonės 
duomenų subjekto teisėtiems interesams 
apsaugoti, ir būtinas:

Or. en

Pakeitimas 883
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų ir pagal 
9 straipsnio 2 dalies h punktą asmens 
sveikatos duomenų tvarkymas turi būti 

1. Nepažeidžiant šio reglamento ir pagal 
9 straipsnio 2 dalies h punktą asmens 
sveikatos duomenų tvarkymas turi būti 
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grindžiamas Sąjungos teisės aktais arba 
valstybės narės teisės aktais, kuriuose 
nustatytos tinkamos ir specialios priemonės 
duomenų subjekto teisėtiems interesams 
apsaugoti, ir būtinas:

grindžiamas Sąjungos teisės aktais arba 
valstybės narės teisės aktais, kuriuose 
nustatytos tinkamos ir specialios priemonės 
duomenų subjekto teisėtiems interesams 
apsaugoti, ir būtinas:

Or. en

Pakeitimas 884
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga,
ypač siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
draudimo sistemoje prašymų dėl išmokų ir 
paslaugų nagrinėjimo procedūros būtų 
kokybiškos ir nereikalautų daug sąnaudų.

c) dėl kitų viešojo intereso priežasčių 
tokiose srityse, kaip socialinė apsauga, 
siekiant užtikrinti savo misiją, kaip 
apibrėžta valstybių narių nacionalinės 
teisės aktuose.

Or. en

Pakeitimas 885
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais ar 
darbdavių ir darbuotojų sudarytais 
kolektyviniais susitarimais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
teistumą sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, 
taip pat siekiant pasinaudoti su darbo 
santykiais susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Or. en

Pakeitimas 887
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 

1. Nepažeisdamos šio reglamento, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
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susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

Or. en

Pakeitimas 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Pakeitimas 889
Marita Ulvskog

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

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu:

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės priima nuostatas dėl 
asmens duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais.

Kiekviena valstybė narė praneša 
Komisijai apie šias savo teisės aktų 
nuostatas, kurias ji priėmė pagal šią dalį, 
ir apie visus vėlesnius su šiomis 
nuostatomis susijusius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu:

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
pagal 6 straipsnio 2 dalį ir 9 straipsnio 
2 dalies i punktą tik tuo atveju, jeigu:

Or. en

Pagrindimas

83 straipsnyje nustatomas nepriklausomas asmens duomenų tvarkymo mokslinių tyrimų 
tikslais teisinis pagrindas, jeigu laikomasi šiame straipsnyje nustatytų kriterijų. Šiame 
pakeitime paaiškinama, kad poveikis nedaromas 6 ir 9 straipsniuose nurodytiems kitiems 
asmens duomenų tvarkymo teisiniams pagrindams (pvz., duomenų subjekto sutikimui) ir, 
užuot rėmęsi 83 straipsnio 1 dalimi, mokslo darbuotojai šiomis nuostatomis gali remtis 
tvarkydami asmens duomenis.

Pakeitimas 891
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu:

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys, kurie nepriskiriami 
reglamento 8 ir 9 straipsniuose 
nustatytoms duomenų kategorijoms, gali 
būti tvarkomi istoriniais, statistiniais ir 
mokslinių tyrimų tikslais tik tuo atveju, 
jeigu:

Or. en

Pakeitimas 892
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu:

1. Nepažeidžiant šio reglamento, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 893
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu:

1. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Or. en

Pakeitimas 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais tik 
tuo atveju, jeigu:

1. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 895
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šių tikslų negalima pasiekti kitu būdu 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 896
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šių tikslų negalima pasiekti kitu būdu
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 

a) šių tikslų negalima tinkamai pasiekti 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
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arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;

arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;

Or. en

Pakeitimas 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Tolesnis duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais ar mokslinių 
tyrimų tikslais nėra laikomas 
nesuderinamu pagal 5 straipsnio 1 dalies 
b punktą, jeigu:
a) duomenų tvarkymui taikomos šiame 
straipsnyje nustatytos sąlygos ir apsaugos 
priemonės; ir
b) duomenų tvarkymas atitinka visus kitus 
susijusius teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 898
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Tik taikant 3 dalyje numatytą išimtį, 
reglamento 8 ir 9 straipsniuose 
nustatytoms kategorijoms priskiriami 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais arba mokslinių tyrimų tikslais 
tik tuo atveju, jeigu pagal 4 straipsnio 
8 dalį gaunamas duomenų subjektų 
sutikimas.
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Or. en

Pakeitimas 899
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenys, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, laikomi atskirai nuo kitos 
informacijos, jeigu tokiu būdu galima 
pasiekti šiuos tikslus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 900
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Valstybės narės teisės aktais gali 
nustatyti reikalavimo gauti 2 dalyje 
nurodytą pritarimą moksliniams 
tyrimams, kurie atitinka itin svarbius 
visuomenės interesus, atlikti, jeigu šių 
mokslinių tyrimų neįmanoma atlikti kitais 
būdais, išimtis. Laikantis aukščiausių 
galimų standartų, atitinkami duomenys 
padaromi anoniminiais ir 
pseudoniminiais ir imamasi visų galimų 
priemonių, kad būtų užkirstas kelias iš 
naujo nustatyti duomenų subjektų 
tapatybę. Šiam duomenų tvarkymui reikia 
gauti išankstinį atitinkamos (-ų) 
nacionalinės (-ių) priežiūros institucijos (-
ų) leidimą pagal šio reglamento 
34 straipsnio 1 dalį ir jam taikomas šio 
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reglamento VII skyriaus 2 skirsnyje 
nustatytas nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmas.

Or. en

Pakeitimas 901
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Tolesnis duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais ar mokslinių 
tyrimų tikslais nėra laikomas 
nesuderinamu pagal 5 straipsnio 1 dalies 
b punktą, jeigu:
a) duomenų tvarkymui taikomos šiame 
straipsnyje nustatytos sąlygos ir apsaugos 
priemonės; ir
b) duomenų tvarkymas atitinka visus kitus 
susijusius teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

5 straipsnio 1 dalies b punktą susiejant su 83 straipsniu, šiame pakeitime paaiškinama, kad 
istorinių, statistinių ir mokslinių tyrimų tikslų neketinama laikyti nesuderinamais tikslais.

Pakeitimas 902
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Laikydamasi šio reglamento ribų, visų 
pirma šio straipsnio, valstybės narės gali 
priimti konkrečias nuostatas dėl asmens 
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duomenų tvarkymo mokslinių tyrimų, 
ypač visuomenės sveikatos srityje, tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių lygmens duomenų apsaugos taisyklės yra sudėtingos ir įvairiapusės, be kita 
ko, visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų srityje. Valstybių narių teisės aktų leidėjams 
reikėtų suteikti įgaliojimus ir toliau taikyti bei priimti konkrečias priemones dėl visuomenės 
sveikatos mokslinių tyrimų persvarstymo etiniu požiūriu, kurį būtų galima atlikti be duomenų 
subjekto sutikimo. Atliekant valstybių narių lygmens persvarstymą etiniu požiūriu duomenų 
subjektams būtų užtikrinama, kad jų asmens duomenų naudojimas ir pakartotinis naudojimas 
mokslinių tyrimų tikslais tam tikru konkrečiu metu būtų suderinamas su visuomenės 
vertybėmis.

Pakeitimas 903
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Istorinius, statistinius ar mokslinius 
tyrimus atliekančios įstaigos gali paskelbti 
arba kitaip paviešinti asmens duomenis 
tik tuo atveju, jeigu:

Išbraukta.

a) duomenų subjektas davė sutikimą 
pagal 7 straipsnyje nustatytas sąlygas;
b) asmens duomenis paskelbti būtina 
tyrimų išvadoms pateikti arba tyrimams 
palengvinti, jeigu šie interesai nėra 
viršesni už duomenų subjekto interesus 
arba pagrindines teises ar laisves; arba
c) duomenų subjektas paskelbė duomenis 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 904
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Istorinius, statistinius ar mokslinius 
tyrimus atliekančios įstaigos gali paskelbti 
arba kitaip paviešinti asmens duomenis tik 
tuo atveju, jeigu:

2. Istorinius, statistinius ar mokslinius 
tyrimus atliekančios įstaigos gali paskelbti 
arba kitaip paviešinti asmens duomenis tik 
pagal 4 straipsnio 8 dalį gavusios 
duomenų subjektų sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) asmens duomenys tvarkomi sukauptų 
duomenų, kuriuos sudarytų tik 
anoniminiai duomenys, pseudoniminiai 
duomenys arba abu, ataskaitų rengimo 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Šiomis ataskaitomis nesiekiama nustatyti pavienių fizinių asmenų tapatybės ar prie jų grįžti. 
Siekiant parengti šias ataskaitas, pavienių duomenų sekos susiejamos anonimiškai ir 
nedarant poveikio privatumui. „Web Analytics“ yra sukauptų duomenų ataskaitų pavyzdys.

Pakeitimas 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas asmens duomenis gali 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, jeigu:
a) šių tikslų negalima pasiekti kitu būdu 
tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma 
arba jau neįmanoma nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės;
b) duomenų gavėjui pagrįstai 
nesuteikiama teisė susipažinti su 
duomenimis, pagal kuriuos informaciją 
galima priskirti duomenų subjektui, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta; ir
c) pagal duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo ir duomenų gavėjo 
sutarties sąlygas draudžiama iš naujo 
nustatyti duomenų subjekto tapatybę ir 
apriboti duomenų tvarkymą pagal šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Raktu užkoduotų duomenų, perduodamų mokslinių tyrimų tikslais, gavėjai neturi jokios 
galimybės iš naujo nustatyti subjektų tapatybės ir, remiantis šiuo pakeitimu, neturi galimybės 
sužinoti rakto ir jiems pagal sutartį neleidžiama iš naujo nustatyti duomenų subjektų 
tapatybės. Šiuo pakeitimu būtų įformintas procesas, pagal kurį būtų pagrįstai užtikrinama, 
kad trečiosiose šalyse esantys duomenų gavėjai negalėtų iš naujo nustatyti tapatybės ir jos 
nenustatytų, taip sudarant sąlygas šiuos duomenis perduoti nesukeliant papildomos naštos.

Pakeitimas 907
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, išskyrus 
techninius reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 908
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
83 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83a straipsnis
Teistumo duomenų tvarkymas finansinių 

nusikaltimų prevencijos tikslais
Laikantis visų šio reglamento ribų ir 
pagal 9 straipsnio 2 dalies j punktą, 
siekiant 9 straipsnio 2 dalies b punkte 
nustatytas specialias duomenų valdytojų 
teises naudoti, kai laikomasi 9 straipsnio 
2 dalies g punkte nustatytų viešojo 
intereso kriterijų, asmens duomenis apie 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones leidžiama tvarkyti, jeigu juos 
tvarkant užtikrinamos tinkamos 
priemonės pagrindinėms duomenų 
subjekto teisėms ir laisvėms apsaugoti ir 
galima įrodyti, kad duomenų tvarkymo 
tikslas iš esmės nukrypsta nuo šio 
reglamento 21 straipsnio d dalyje jau 
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nustatytos išimties, ir: 
a) valdžios institucijos padeda užkirsti 
kelią finansiniams nusikaltimams, padeda 
juos tirti ar nustatyti, arba
b) parama teikiama valdžios institucijoms, 
dalyvaujančioms bandant užkirsti kelią 
tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimams,
ir šiais atvejais bei gavus išankstinį 
kompetentingos valdžios institucijos
pritarimą šie duomenys bus tvarkomi 
remiantis anksčiau duotu duomenų 
subjekto pritarimu, netgi po to, kai šis 
pritarimas galėjo būti atšauktas, arba 
nepažeidžiant 17 straipsnyje susistemintos 
teisės reikalauti ištrinti duomenis. Jeigu 
duomenų valdytojas šiems duomenims 
tvarkyti gavo kompetentingos valdžios 
institucijos leidimą, duomenų subjektui 
pranešama, kad leidimas gautas laikantis 
14 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų. 
Šiomis aplinkybėmis dominuoja teisė 
ištaisyti duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijos – tai institucijos, kurioms suteikti įgaliojimai atlikti nusikalstamos veikos 
tyrimus. Būtų neprotinga pasinaudoti Duomenų apsaugos reglamentu, siekiant nustatyti nuo 
principo, pagal kurį nusikalstamą veiką tiria ir su nusikalstamumu kovoja valdžios 
institucijos, leidžiančias nukrypti nuostatas.

Pakeitimas 909
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali priimti specialias 
taisykles ir jomis išdėstyti 53 straipsnio 
2 dalyje nustatytus priežiūros institucijų 

1. Nepažeisdamos šio reglamento, 
valstybės narės gali priimti specialias 
taisykles ir jomis išdėstyti 53 straipsnio 
2 dalyje nustatytus priežiūros institucijų 
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tyrimo įgaliojimus dėl duomenų valdytojų 
arba duomenų tvarkytojų, kuriems pagal 
nacionalinės teisės aktus arba nacionalinių 
kompetentingų įstaigų nustatytas taisykles 
taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį 
arba kitos lygiavertės pareigos saugoti 
paslaptį, jeigu tai būtina ir proporcinga, 
siekiant suderinti teisę į asmens duomenų 
apsaugą su pareiga saugoti paslaptį. Šios 
taisyklės taikomos tik asmens duomenims, 
kuriuos duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gavo arba įgijo vykdydamas 
veiklą, kuriai taikoma pareiga saugoti 
paslaptį.

tyrimo įgaliojimus dėl duomenų valdytojų 
arba duomenų tvarkytojų, kuriems pagal 
nacionalinės teisės aktus arba nacionalinių 
kompetentingų įstaigų nustatytas taisykles 
taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį 
arba kitos lygiavertės pareigos saugoti 
paslaptį, jeigu tai būtina ir proporcinga, 
siekiant suderinti teisę į asmens duomenų 
apsaugą su pareiga saugoti paslaptį. Šios 
taisyklės taikomos tik asmens duomenims, 
kuriuos duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gavo arba įgijo vykdydamas 
veiklą, kuriai taikoma pareiga saugoti 
paslaptį.

Or. en

Pakeitimas 910
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali priimti specialias 
taisykles ir jomis išdėstyti 53 straipsnio 
2 dalyje nustatytus priežiūros institucijų 
tyrimo įgaliojimus dėl duomenų valdytojų 
arba duomenų tvarkytojų, kuriems pagal 
nacionalinės teisės aktus arba nacionalinių 
kompetentingų įstaigų nustatytas taisykles 
taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį 
arba kitos lygiavertės pareigos saugoti 
paslaptį, jeigu tai būtina ir proporcinga, 
siekiant suderinti teisę į asmens duomenų 
apsaugą su pareiga saugoti paslaptį. Šios 
taisyklės taikomos tik asmens duomenims, 
kuriuos duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gavo arba įgijo vykdydamas 
veiklą, kuriai taikoma pareiga saugoti 
paslaptį.

1. Nepažeisdamos šio reglamento, 
valstybės narės gali priimti specialias 
taisykles ir jomis išdėstyti 53 straipsnio 
2 dalyje nustatytus priežiūros institucijų 
tyrimo įgaliojimus dėl duomenų valdytojų 
arba duomenų tvarkytojų, kuriems pagal 
nacionalinės teisės aktus arba nacionalinių 
kompetentingų įstaigų nustatytas taisykles 
taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį 
arba kitos lygiavertės pareigos saugoti 
paslaptį, jeigu tai būtina ir proporcinga, 
siekiant suderinti teisę į asmens duomenų 
apsaugą su pareiga saugoti paslaptį. Šios 
taisyklės taikomos tik asmens duomenims, 
kuriuos duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gavo arba įgijo vykdydamas 
veiklą, kuriai taikoma pareiga saugoti 
paslaptį.

Or. en
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Pakeitimas 911
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu įsigaliojant šiam reglamentui 
valstybėje narėje bažnyčios ir religinės 
asociacijos arba bendruomenės taiko 
visapusiškas taisykles dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis, tos 
taisyklės gali būti toliau taikomos, jeigu jos 
yra suderintos su šio reglamento 
nuostatomis.

1. Jeigu įsigaliojant šiam reglamentui 
valstybėje narėje bažnyčios ir religinės 
asociacijos arba bendruomenės taiko 
visapusiškas taisykles dėl fizinių ir 
juridinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis, tos taisyklės gali būti 
toliau taikomos, jeigu jos yra suderintos su 
šio reglamento nuostatomis.

Or. de

Pakeitimas 912
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bažnyčios ir religinės asociacijos, 
taikančios visapusiškas taisykles pagal 
1 dalį, numato įsteigia nepriklausomą 
priežiūros instituciją pagal šio reglamento 
VI skyrių.

2. Bažnyčioms ir religinėms asociacijoms, 
taikančioms visapusiškas taisykles pagal 
1 dalį, taikoma nepriklausomos priežiūros 
institucijos priežiūra pagal šio reglamento 
VI skyrių.

Or. en

Pakeitimas 913
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 
dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio
3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 
3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 
straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 
34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 
dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 
straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 
81 straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį 
ir 83 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 14 straipsnio 
7 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 17 
straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 
22 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 3 
dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 28 straipsnio 
5 dalyje, 30 straipsnio 3 dalyje, 31 
straipsnio 5 dalyje, 32 straipsnio 5 dalyje, 
33 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 8 
dalyje, 35 straipsnio 11 dalyje, 37 
straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 
43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 7 
dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 81 straipsnio 
3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 83 
straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. fr

Pakeitimas 914
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu fiziniams arba 
juridiniams asmenims nenustatoma 
papildomų pareigų, susijusių su asmens 
duomenų tvarkymu teikiant Sąjungoje 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas viešaisiais ryšių tinklais, jeigu 
jiems taikomos Direktyvoje 2002/58/EB 
nustatytos specialios pareigos, kuriomis 
siekiama to paties tikslo.

1. Šis reglamentas netaikomas, jeigu 
Direktyvoje 2002/58/EB numatomas 
duomenų tvarkymas.

Or. en
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Pakeitimas 915
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2 
išbraukiama.

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 
2 dalis, 2 straipsnio b ir c punktai, 
4 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys, taip pat 6 ir 
9 straipsniai išbraukiami.

Or. fr

Pakeitimas 916
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2 
išbraukiama.

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 
2 dalis išbraukiama. Likusi 
Direktyvos 2002/58/EB dalis nekeičiama.

Or. en

Pakeitimas 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Komisijos priimtus deleguotuosius ir 
įgyvendinimo aktus Parlamentas ir 
Taryba turėtų vertinti kas dvejus metus.

Or. en
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