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Grozījums Nr. 690
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
4. nodaļa – 3. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DATU AIZSARDZĪBAS IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMS UN IEPRIEKŠĒJA
ATĻAUJA

DATU AIZSARDZĪBAS IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMS UN IEPRIEKŠĒJA
PAZIŅOŠANA

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja apstrādes darbības īpaši apdraud datu 
subjekta tiesības un brīvības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ, pārzinis vai 
apstrādātājs, kas rīkojas pārziņa vārdā, veic 
plānoto apstrādes darbību personas datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu. MVU 
ir jāveic ietekmes novērtējums trīs gadus 
pēc to reģistrācijas tikai tad, ja datu 
apstrādi uzskata par to uzņēmējdarbības 
pamatdarbību.

Or. en
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Pamatojums

Pirmajos trijos gados pēc uzņēmuma reģistrācijas vidēji 80 % jaunizveidoto MVU bankrotē. 
Atļaujot šo laikposmu pirms ietekmes novērtējuma pieprasīšanas, visiem uzņēmumiem tiks 
dota iespēja sekmīgi attīstīties, pirms tiem jāsedz izdevumi, kas var svārstīties tūkstošos euro.

Grozījums Nr. 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja apstrādes darbības īpaši apdraud datu 
subjekta tiesības un brīvības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ vai ja apstrāde 
notiek kā valsts sektora infrastruktūras 
projekts, pārzinis veic plānoto apstrādes 
darbību personas datu aizsardzības 
ietekmes novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja apstrādes darbības īpaši apdraud datu 
subjekta tiesības un brīvības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ, pārzinis veic 
plānoto apstrādes darbību personas datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu. Pietiek 
ar vienu novērtējumu, lai uzsāktu tādu 
apstrādes darbību kopumu, kuru riski ir 
līdzīgi.

Or. en
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Pamatojums

Jauns privātuma ietekmes novērtējums būtu nepieciešams tikai tad, ja process vai projekts 
rada tādus jaunus vai atšķirīgus privātuma riskus, kas būtiski atšķiras no iepriekš 
analizētajiem. Ja par līdzīgu procesu vai projektu iepriekš ir veikta privātuma ietekmes 
analīze, no jauna nepieciešams analizēt tikai tos procesa vai projekta aspektus, kas ir jauni 
vai atšķirīgi.

Grozījums Nr. 694
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nosakot, ka ietekmes novērtējuma veikšana nav obligāta, tiek likvidēti nevajadzīgi pienākumi 
tiem datu pārziņiem un apstrādātājiem, kuru veiktās darbības neapdraud datu subjekta 
privātumu. Šis noteikums jāaplūko saistībā ar 79. panta grozījumiem, kuri paredz, ka 
ietekmes novērtējuma esamība ir viens no faktoriem, kas jāņem vērā, lemjot par 
administratīvajiem sodiem.

Grozījums Nr. 695
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

subjekta tiesības un brīvības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ, pārzinis veic 
plānoto apstrādes darbību personas datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a MVU ir jāveic ietekmes novērtējums 
trīs gadus pēc to reģistrācijas tikai tad, ja 
datu apstrādi uzskata par to 
uzņēmējdarbības pamatdarbību. Tas ir 
gadījumā, ja ar apstrādi saistītā 
tirdzniecība vai ieņēmumi veido 50 % no 
MVU ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Pētījumi liecina, ka lielākā daļa MVU bankrotē pirmajos trijos savas darbības gados. 
Atļaujot šo laikposmu pirms ietekmes novērtējuma pieprasīšanas, visiem uzņēmumiem tiks 
dota iespēja sekmīgi attīstīties, pirms tiem jāsedz pārmērīgi izdevumi.

Grozījums Nr. 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sistemātiska un plaša ar fizisko personu 
saistītu personisku aspektu novērtēšana vai 
analizēšana, lai iepriekšparedzētu, 
piemēram, fiziskas personas ekonomisko 

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

situāciju, atrašanās vietu, veselību, 
personīgās vēlmes, uzticamību vai 
uzvedību, kuras pamatā ir automatizēta 
apstrāde un ar ko pamato pasākumus, kas 
rada tiesiskas sekas, kaitējot personai;

Or. en

Grozījums Nr. 698
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 699
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sistemātiska un plaša ar fizisko personu 
saistītu personisku aspektu novērtēšana vai 
analizēšana, lai iepriekšparedzētu, 
piemēram, fiziskas personas ekonomisko 

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

personas ekonomisko situāciju, atrašanās 
vietu, veselību, personīgās vēlmes, 
uzticamību vai uzvedību, kuras pamatā ir 
automatizēta apstrāde un ar ko pamato 
pasākumus, kas personai rada tiesiskas 
sekas vai to būtiski skar;

Or. de

Grozījums Nr. 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 701
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

attiecībā uz konkrētām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 702
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) publiski pieejamu zonu uzraudzība, jo 
īpaši izmantojot optiskas elektroniskas 
iekārtas (video novērošana) plašā mērogā;

c) publiski pieejamu zonu uzraudzība, jo 
īpaši izmantojot optiskas elektroniskas 
iekārtas (video novērošana);

Or. en

Grozījums Nr. 703
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) plaša mēroga kartotēkas par bērnu 
personas datiem, ģenētiskajiem datiem vai 
biometriskajiem datiem;

d) kartotēkas par bērnu personas datiem, 
ģenētiskajiem datiem vai biometriskajiem 
datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 704
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

apstrādes darbību vispārīgu aprakstu, datu 
subjekta tiesību un brīvību apdraudējuma 
novērtējumu, pasākumus, kas paredzēti 
riska mazināšanai, aizsardzības pasākumus, 
drošības pasākumus un mehānismus, kas 
nodrošina personas datu aizsardzību un 
uzskatāmi parāda, ka ir ievērota šī regula, 
ņemot vērā datu subjektu un citu attiecīgo 
personu tiesības un likumīgās intereses, kā 
arī ņemot vērā modernās tehnoloģijas un 
metodes, kas var uzlabot iedzīvotāju 
privātuma aizsardzību. Ja spēkā ir 
Eiropas pamatnostādnes, šādas 
pamatnostādnes izmanto kā ietekmes 
novērtējuma pamatu.

Or. en

Grozījums Nr. 705
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Novērtējumā ietver vismaz plānoto 
apstrādes darbību vispārīgu aprakstu, datu 
subjekta tiesību un brīvību apdraudējuma 
novērtējumu, jo īpaši ieskaitot 
diskriminācijas risku, ar ko saistīta 
darbība vai ko tā pastiprina, pasākumus, 
kas paredzēti riska mazināšanai, 
aizsardzības pasākumus, drošības 
pasākumus un mehānismus, kas nodrošina 
personas datu aizsardzību un uzskatāmi 
parāda, ka ir ievērota šī regula, ņemot vērā 
datu subjektu un citu attiecīgo personu 
tiesības un likumīgās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 706
Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 707
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 708
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. en

Grozījums Nr. 709
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 710
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Tam, vai ir piemērojami noteikumi par datu aizsardzības ietekmes novērtējumu, ir jābūt 
atkarīgam no paša pakalpojuma būtības, nevis no tā, kāda struktūra sniedz šo pakalpojumu.
Piemēram, bieži vien sabiedriskos pakalpojumus tiek uzticēts sniegt privātām organizācijām.
Attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu būtu nepieciešama vienota pieeja neatkarīgi 
no tā, vai organizācija, kas sniedz minēto pakalpojumu, ir valsts iestāde vai struktūra, vai arī 
privāta organizācija, ar ko noslēgts līgums par attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 712
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 

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

nosacījumus attiecībā uz apstrādes 
darbībām, kas var radīt īpašu 
apdraudējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, 
un prasības attiecībā uz novērtējumu, kas 
minēts 3. punktā, ietverot mērogojamības, 
pārbaudāmības un revīzijas nosacījumus. 
Šajā saistībā Komisija apsver īpašus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, apspriežoties ar 
iesaistītajām ieinteresētajām personām.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
33. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 714
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
33. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

noteikumiem, sešu mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā Komisija nosaka
standartus un procedūras, saskaņā ar kurām
jāveic novērtējums, tā pārbaude un revīzija, 
kā minēts 3. punktā. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Datu apstrādes ietekmes novērtējumus 
uzskata par priviliģētiem paziņojumiem.

Or. en

Pamatojums

To paredzēt ir svarīgi, lai mazinātu uzņēmumu bailes, ka novatoriskus jaunus procesus, uz 
kuriem attiecas komercnoslēpums, varētu izziņot publiski. 

Grozījums Nr. 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšēja atļauja un iepriekšēja
apspriešanās

Iepriekšēja apspriešanās

Or. en
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Grozījums Nr. 717
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu, un, jo īpaši, lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai attiecīgā gadījumā apstrādātājs 
pirms personas datu apstrādes saņem 
uzraudzības iestādes atļauju:

a) ja pārzinis veic jebkādu tādu apstrādes 
darbību, kā minēts šīs regulas 20. panta 
1. punktā, attiecībā uz nepilngadīgām 
personām;
b) ja pārzinis vai apstrādātājs izstrādā 
līguma noteikumus saskaņā ar 42. panta 
2. punkta d) apakšpunktu;
c) ja pārzinis nenodrošina atbilstošus 
aizsardzības pasākumus juridiski saistošā 
dokumentā, kas minēts 42. panta 5. punktā, 
personas datu nosūtīšanai uz trešo valsti 
vai starptautisku organizāciju;

d) ja pārzinis vai apstrādātājs nosūta 
personālu uz trešo valsti vai kādu 
starptautisko organizāciju, pamatojoties 
uz 44. pantā paredzētajām atkāpēm;
e) ja pārzinis veic 81. panta 3. punktā vai 
83. panta 3. punktā paredzētās apstrādes 
darbības.

Or. en
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Grozījums Nr. 718
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu un jo īpaši lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai attiecīgā gadījumā 
apstrādātājs pirms personas datu apstrādes 
saņem uzraudzības iestādes atļauju, ja 

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

noteikumus saskaņā ar 42. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu vai nenodrošina atbilstošus 
aizsardzības pasākumus juridiski saistošā 
dokumentā, kas minēts 42. panta 5. punktā, 
personas datu nosūtīšanai uz trešo valsti 
vai starptautisku organizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 720
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 722
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 723
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) no datu aizsardzības ietekmes 
novērtējuma, kas paredzēts 33. pantā, 
izriet, ka apstrādes darbības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ var radīt augsta 
līmeņa īpašu apdraudējumu; vai

a) no datu aizsardzības ietekmes 
novērtējuma, kas paredzēts 33. pantā, 
izriet, ka apstrādes darbības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ var radīt augsta 
līmeņa īpašu apdraudējumu, jo īpaši 
ieskaitot tādu risku, ka darbībām var būt 
diskriminējoša ietekme; vai

Or. en

Grozījums Nr. 724
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) uzraudzības iestāde pieprasa datu 
subjektu un Datu aizsardzības kolēģijas 
pārstāvju viedokļus par paredzēto 
apstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Skatīt 4. punkta svītrojuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja uzraudzības iestāde uzskata, ka 
plānotā apstrāde neatbilst šai regulai, jo 

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

īpaši, ja apdraudējums nav pietiekami 
identificēts vai mazināts, tā aizliedz 
plānoto apstrādi un izsaka atbilstīgus 
ierosinājumus, lai novērstu šo neatbilstību. 
Uz šādu lēmumu attiecina pārsūdzību 
kompetentajā tiesā, un to nevar izpildīt, 
kamēr tas tiek pārsūdzēts, ja vien apstrāde 
nerada tiešu nopietnu kaitējumu, no kā 
cieš datu subjekti.

Or. en

Grozījums Nr. 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 728
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja uzraudzības iestāde uzskata, ka 
paredzētā apstrāde var radīt 
diskriminējošas attieksmes risku pret datu 
subjektiem, tā norīko, lai tiktu uzraudzīta 
apstrādes patiesā ietekme saistībā ar šādu 
ietekmi un lai tai regulāri tiktu sniegta 
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visa nepieciešamā informācija, lai to 
novērtētu.

Or. en

Grozījums Nr. 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārāk administratīvi sarežģīti, lai īstenotu efektīvi, īpaši ievērojot nepieciešamību pēc 
regulējuma, kas neattiecas uz konkrētu nozari un atbilst nākotnes vajadzībām.

Grozījums Nr. 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Koncentrē konsekvences mehānismu uz visatbilstošāko saskaņā ar 58. panta 2. punkta 
grozījumiem.

Grozījums Nr. 731
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
34. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
34. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 733
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
4. nodaļa – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. nodaļas 4. iedaļa svītrota

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma regulā iekļaut noteikumus par to, kā organizēt uzņēmumu iekšējās darbības. 
Datu efektīvu aizsardzību var nodrošināt dažāda veida organizatoriskās struktūras, un datu 
aizsardzības tiesību aktiem nebūtu jāuzspiež uzņēmumiem viens īpašs modelis.

Grozījums Nr. 734
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma regulā iekļaut noteikumus par to, kā organizēt uzņēmumu iekšējās darbības. 
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Datu efektīvu aizsardzību var nodrošināt dažāda veida organizatoriskās struktūras, un datu 
aizsardzības tiesību aktiem nebūtu jāuzspiež uzņēmumiem viens īpašs modelis.

Grozījums Nr. 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 736
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādi veic uzņēmums, kas nodarbina 
250 personas vai vairāk; vai

b) apstrādi veic uzņēmums, kas apstrādā 
personas datus par vairāk nekā 250 datu 
subjektu gadā; vai

Or. en

Grozījums Nr. 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) datu pārziņa vai apstrādātāja 
pamatdarbība, sastāv no apstrādes 

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

darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai 
nolūku dēļ nepieciešama regulāra un 
sistemātiska datu subjektu novērošana. 
Pamatdarbība jādefinē kā darbība, kurā 
50 % no gada apgrozījuma saistībā ar 
datu tirdzniecību vai ieņēmumiem ir 
iegūti no šiem datiem. Attiecībā uz datu 
aizsardzību datu apstrādes darbības, kas 
nerada vairāk kā 50 % no uzņēmuma 
apgrozījuma, uzskata par palīgdarbību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 739
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
35. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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inspektoru pirms pilnvaru termiņa beigām 
var atcelt tikai tad, ja datu aizsardzības 
inspektors vairs neatbilst savu uzdevumu 
izpildes nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 742
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 743
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pārzinis vai apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru uz vismaz divu 
gadu termiņu. Datu aizsardzības inspektoru 

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

inspektoru var atkārtoti iecelt uz 
turpmākiem termiņiem. Datu aizsardzības 
inspektoru pirms pilnvaru termiņa beigām 
var atcelt tikai tad, ja datu aizsardzības 
inspektors vairs neatbilst savu uzdevumu 
izpildes nosacījumiem, kā uzņēmuma 
vadība uzskata par piemērotu.

Or. en

Grozījums Nr. 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
35. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
35. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 746
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots
Datu aizsardzības inspektora statuss
1. Pārzinis vai apstrādātājs nodrošina, ka 
datu aizsardzības inspektors tiek pienācīgi 
un laicīgi iesaistīts visos jautājumos 
saistībā ar personas datu aizsardzību.
2. Pārzinis un apstrādātājs nodrošina, ka 
datu aizsardzības inspektors pilda savus 
pienākumus un uzdevumus neatkarīgi un 
nesaņem nekādus norādījumus attiecībā 
uz savu funkciju veikšanu. Datu 
aizsardzības inspektors tieši ziņo pārziņa 
vai apstrādātāja vadībai.
3. Pārzinis vai apstrādātājs atbalsta datu 
aizsardzības inspektoru viņa uzdevumu 
veikšanā un nodrošina darbiniekus, 
telpas, aprīkojumu un citus resursus, kas 
nepieciešami, lai inspektors varētu veikt 
savus pienākumus un uzdevumus saskaņā 
ar 37. pantu.

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma regulā iekļaut noteikumus par to, kā organizēt uzņēmumu iekšējās darbības. 
Datu efektīvu aizsardzību var nodrošināt dažāda veida organizatoriskās struktūras, un datu 
aizsardzības tiesību aktiem nebūtu jāuzspiež uzņēmumiem viens īpašs modelis.

Grozījums Nr. 747
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pārzinis vai apstrādātājs nodrošina, ka 
datu aizsardzības inspektoram tiek
nodrošināta piekļuve visai attiecīgajai 
informācijai un telpām, kas 
nepieciešamas viņa pienākumu veikšanai, 
un ka viņš tiek pienācīgi un laicīgi 
iesaistīts visos jautājumos saistībā ar 
personas datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 749
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Datu aizsardzības inspektors tieši ziņo 
pārziņa vai apstrādātāja vadībai.



PE502.174v02-00 32/115 AM\923501LV.doc

LV

uz savu funkciju veikšanu. Datu 
aizsardzības inspektors tieši ziņo pārziņa 
vai apstrādātāja vadībai.

Or. en

Pamatojums

Vadībai vienmēr jābūt iespējai sniegt norādījumus darbiniekiem, tostarp arī datu 
aizsardzības inspektoram, un nav jāparedz, ka datu aizsardzības inspektors varētu darboties 
neatkarīgi no vadības. Vadība atbild par VISIEM organizācijas darbības aspektiem, tostarp 
arī par datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Datu aizsardzības organizācija vai datu 
aizsardzības inspektors pilda savus 
pienākumus un uzdevumus neatkarīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzinis vai apstrādātājs atbalsta datu 
aizsardzības inspektoru viņa uzdevumu 
veikšanā un nodrošina darbiniekus, telpas, 
aprīkojumu un citus resursus, kas 
nepieciešami, lai inspektors varētu veikt 

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

nepieciešami, lai inspektors varētu veikt 
savus pienākumus un uzdevumus saskaņā 
ar 37. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 752
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma regulā iekļaut noteikumus par to, kā organizēt uzņēmumu iekšējās darbības. 
Datu efektīvu aizsardzību var nodrošināt dažāda veida organizatoriskās struktūras, un datu 
aizsardzības tiesību aktiem nebūtu jāuzspiež uzņēmumiem viens īpašs modelis.

Grozījums Nr. 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 754
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) uzraudzīt atbilstību regulai;

Or. en

Grozījums Nr. 756
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzraudzīt šīs regulas īstenošanu un 
piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz prasībām 
saistībā ar integrētu datu aizsardzību, datu 
aizsardzību pēc noklusējuma un datu 

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

ar 23. pantu, datu drošību saskaņā ar 30. 
līdz 32. pantu un saistībā ar datu subjektu 
informēšanu un datu subjektu 
pieprasījumiem, izmantojot viņu tiesības 
saskaņā ar šīs regulas 11. līdz 20. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 757
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošināt, ka tiek saglabāta 28. pantā 
minētā dokumentācija;

d) nodrošināt, ka tiek saglabāta visa
28. pantā minētā dokumentācija;

Or. en

Grozījums Nr. 758
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 759
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saņemt ieinteresēto personu ieguldījumu sertifikācijas mehānismu izstrādē un 
ieviešanā.

Grozījums Nr. 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Regulas priekšlikums
39. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datus, kas tiek apstrādāti vai 
kurus ir paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju, var nosūtīt tikai tad, ja, 
ņemot vērā citus šīs regulas noteikumus, 
pārzinis un apstrādātājs ir ievērojuši šajā 
nodaļā paredzētos nosacījumus, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu no trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas citai 
trešai valstij vai citai starptautiskai 
organizācijai.

To personas datu nosūtīšanu, kas tiek 
apstrādāti vai kurus ir paredzēts apstrādāt 
pēc nosūtīšanas uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju, aizliedz, ja vien 
saskaņā ar citiem šīs regulas noteikumiem
pārzinis un apstrādātājs nav ievērojuši šajā 
nodaļā paredzētos nosacījumus, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu no trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas citai 
trešai valstij vai citai starptautiskai 
organizācijai.

Or. en

Pamatojums

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
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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 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Grozījums Nr. 765
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
40. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā [5 gadus] pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā ikvienu starptautisko 
nolīgumu pārskata, lai saskaņotu ar 
regulu.

Or. en

Pamatojums

ES jau ir parakstījusi dažus starptautiskos nolīgumus par personas datu nosūtīšanu uz trešām 
valstīm. Tie ir jāpieskaņo šai regulai pārejas laikā, kas nepārsniedz 5 gadus pēc regulas 
spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr. 766
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nosūtīšanu var veikt, ja Komisija ir 
nolēmusi, ka trešā valsts vai kāda šīs valsts 
teritorija vai apstrādes nozare, vai attiecīgā 

1. Nosūtīšanu var veikt, ja Komisija ir 
nolēmusi, ka trešā valsts vai kāda šīs valsts 
teritorija vai apstrādes nozare, vai attiecīgā 
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starptautiskā organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni. Šādai 
nosūtīšanai nav nepieciešama nekāda cita 
atļauja.

starptautiskā organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni. Šādai 
nosūtīšanai nav nepieciešama nekāda cita 
atļauja. Šādi lēmumi neskar šajā regulā 
paredzēto aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 767
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 768
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Komisija pieprasa Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai sniegt atzinumu par 
aizsardzības līmeņa atbilstību. Šajā 
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nolūkā Komisija sniedz Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai visu nepieciešamo
dokumentāciju, tostarp korespondenci ar 
trešās valsts valdību vai starptautisko 
organizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 769
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var nolemt, ka trešā valsts, 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare, 
vai starptautiska organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta 
izpratnē. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā.

3. Komisija var nolemt, ka trešā valsts, 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare, 
vai starptautiska organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta 
izpratnē, iespēju robežās ņemot vērā 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 770
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija pastāvīgi uzrauga to 
notikumu attīstību, kas varētu ietekmēt 
2. punktā minēto elementu izpildi trešās 
valstīs un starptautiskajās organizācijās, 
par ko ir pieņemts lēmums atbilstoši 
3. punktam.

Or. en
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Grozījums Nr. 771
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 772
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
41. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var nolemt, ka trešā valsts vai 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare, 
vai starptautiska organizācija nenodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni šā panta
2. punkta nozīmē, jo īpaši gadījumos, kad 
attiecīgie trešā valstī vai starptautiskā 
organizācijā spēkā esošie tiesību akti – gan 
vispārīgie, gan nozaru – negarantē 
efektīvas un īstenojamas tiesības, ietverot 
efektīvus datu subjektu tiesībaizsardzības 
līdzekļus gan administratīvā kārtā, gan 
tiesā un jo īpaši attiecībā uz tiem datu 
subjektiem, kas dzīvo Savienībā un kuru 
datus nosūta. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā, vai saskaņā ar 

5. Komisija var nolemt, ka trešā valsts vai 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare, 
vai starptautiska organizācija nenodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni šā panta 
2. punkta nozīmē, jo īpaši gadījumos, kad 
attiecīgie trešā valstī vai starptautiskā 
organizācijā spēkā esošie tiesību akti —
gan vispārīgie, gan nozaru — negarantē 
efektīvas un īstenojamas tiesības, ietverot 
efektīvus datu subjektu tiesībaizsardzības 
līdzekļus gan administratīvā kārtā, gan 
tiesā un jo īpaši attiecībā uz tiem datu 
subjektiem, kas dzīvo Savienībā un kuru 
datus nosūta. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā, vai saskaņā ar 
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procedūru, kas minēta 87. panta 3. punktā, 
ja tas ir ārkārtīgi steidzami saistībā ar 
personas tiesībām uz personas datu 
aizsardzību.

procedūru, kas minēta 87. panta 3. punktā, 
ja tas ir ārkārtīgi steidzami saistībā ar 
fiziskas vai juridiskas personas tiesībām uz 
personas datu aizsardzību.

Or. de

Grozījums Nr. 773
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
41. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 
5. punktu, personas datu nosūtīšana uz 
attiecīgo trešo valsti, trešās valsts teritoriju 
vai apstrādes nozari vai starptautisko 
organizāciju ir aizliegta, neskarot 42. un 
44. pantu. Atbilstīgā laikā Komisija sāk 
sarunas ar trešo valsti vai starptautisko 
organizāciju ar nolūku labot situāciju, kas 
izriet no lēmuma, kas pieņemts saskaņā ar 
šā panta 5. punktu.

6. Ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 
5. punktu, personas datu nosūtīšana uz 
attiecīgo trešo valsti, trešās valsts teritoriju 
vai apstrādes nozari vai starptautisko 
organizāciju ir aizliegta, ja vien uz to 
neattiecas pietiekami aizsardzības 
pasākumi atbilstoši 42. pantam vai arī 
44. pantā minētās atkāpes. Atbilstīgā laikā 
Komisija sāk sarunas ar trešo valsti vai 
starptautisko organizāciju ar nolūku labot 
situāciju, kas izriet no lēmuma, kas 
pieņemts saskaņā ar šā panta 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu vai tā konstatē, ka 
trešā valsts, teritorija vai datu apstrādes 
nozare konkrētajā trešā valstī, vai 
starptautiska organizācija nenodrošina 
atbilstīgu aizsardzības līmeni saskaņā ar 
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atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

41. panta 5. punktu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 775
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus un, attiecīgā gadījumā 
pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, ja 
pārzinis vai apstrādātājs ir nodrošinājis, 
ka datu saņēmējs trešā valstī datu 
aizsardzību nodrošina atbilstoši augsta 
līmeņa standartiem.

Or. en

Pamatojums

Mērķis iedrošināt, lai pārziņi ievēro datu aizsardzības augstus standartus, mudinot viņus 
veikt ietekmes novērtējumu.

Grozījums Nr. 776
Amelia Andersdotter

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

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

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus. Šie aizsardzības pasākumi 
nodrošina vismaz personas datu apstrādes 
principu ievērošanu, kā paredzēts 
5. pantā, un nodrošina datu subjektu 
tiesības, kā paredzēts III nodaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Svarīgs papildinājums, lai paskaidrotu attiecību starp pārziņiem, apstrādātājiem un 
apakšapstrādātājiem starptautiskas datu nosūtīšanas kontekstā.
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Grozījums Nr. 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Svarīgs papildinājums, lai paskaidrotu attiecību starp pārziņiem, apstrādātājiem un 
apakšapstrādātājiem starptautiskas datu nosūtīšanas kontekstā.

Grozījums Nr. 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) līguma noteikumiem starp pārzini vai 
apstrādātāju un datu saņēmēju, kas 
papildina tipveida datu aizsardzības 
noteikumus, kā minēts šā panta 2. punkta 
b) un c) apakšpunktā, un ko kompetentā 
uzraudzības iestāde ir apstiprinājusi 
saskaņā ar 4. punktu;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums sniegtu stimulu organizācijām pārsniegt reglamentējošās pamatprasības ievērot 
tādus režīmus kā „datu zīmogs” un „uzticības marķējums”.

Grozījums Nr. 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) vēstures, statistikas vai zinātniskos 
nolūkos ― 83. panta 4. punktā 
minētajiem pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 783
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 785
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nosūtīšana pamatojas uz līguma 
noteikumiem, kā minēts šā panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, pārzinis vai apstrādātājs no 
uzraudzības iestādes saņem iepriekšēju 
līguma noteikumu apstiprinājumu saskaņā 
ar 34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana ir 
saistīta ar apstrādes darbībām, kas attiecas 

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

nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes darbībām, 
kas attiecas uz datu subjektiem citā 
dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski skar 
personas datu brīvu apriti Savienībā, 
kompetentā uzraudzības iestāde piemēro 
konsekvences mehānismu, kas minēts 
57. pantā.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 42. panta 4.a punktu (jauns) par papildu režīmu stimulēšanu, lai nodrošinātu 
starptautiskas datu nosūtīšanas drošību.

Grozījums Nr. 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en



AM\923501LV.doc 51/115 PE502.174v02-00

LV

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai mudinātu izmantot papildu datu aizsardzības zīmogus vai uzticības 
marķējumus.

Grozījums Nr. 789
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 

5. Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
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vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas 
pamatā. Šādu atļauju uzraudzības iestāde 
sniedz saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja 
nosūtīšana ir saistīta ar apstrādes 
darbībām, kas attiecas uz datu subjektiem 
citā dalībvalstī vai dalībvalstīs, vai būtiski 
skar personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde piemēro konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā.
Uzraudzības iestādes atļaujas, kas 
izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
26. panta 2. punktu, ir spēkā, kamēr 
uzraudzības iestāde tās negroza, neaizstāj 
vai neatceļ.

vai neatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Viena uzraudzības iestāde saskaņā ar 
58. pantā minēto konsekvences mehānismu 
un, izmantojot vienotu apstiprinājuma 
tiesību aktu, atļauj saistošos uzņēmuma 
noteikumus uzņēmumu grupai. Šādi 
noteikumi ļaus veikt daudzkārtēju 
starptautisko nosūtīšanu starp 
uzņēmumiem Eiropā un ārpus tās ar 
nosacījumu, ka tie:

Or. en

Grozījums Nr. 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi, un attiecas arī 
uz darbiniekiem;

a) ir juridiski saistoši un tos piemēro un 
izpilda visi pārziņa vai apstrādātāja 
uzņēmumu grupas locekļi un viņu ārējie 
apakšuzņēmēji, un attiecas arī uz 
darbiniekiem;

Or. en

Pamatojums

Mākoņdatošanas pakalpojumu jomā šādu pakalpojumu sniedzēji bieži vien izmanto ārējos 
apakšuzņēmējus, lai veiktu īpašu uzvedumu nodrošināt pakalpojumus un uzturēšanu visu 
diennakti. Tāpēc uzraudzības iestādei tas būtu jāatzīst saistošajos uzņēmuma noteikumos.

Grozījums Nr. 792
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) skaidri piešķir īstenojamas tiesības datu 
subjektiem;

b) skaidri piešķir īstenojamas tiesības datu 
subjektiem un ir pārredzami datu 
subjektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju;

a) uzņēmumu grupas un tās locekļu 
struktūru un kontaktinformāciju un to 
ārējos apakšuzņēmējus;

Or. en
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Grozījums Nr. 794
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vispārīgos datu aizsardzības principus, 
jo īpaši ierobežojumus saistībā ar nolūku, 
datu kvalitāte, apstrādes juridiskais 
pamats, sensitīvu personas datu apstrāde, 
pasākumi datu drošības nodrošināšanai un 
prasības tālākai datu nosūtīšanai 
organizācijām, kurām vadlīnijas nav 
saistošas;

d) vispārīgos datu aizsardzības principus, 
jo īpaši ierobežojumus saistībā ar nolūku, 
datu minimizēšanu, ierobežotiem datu 
glabāšanas periodiem, datu kvalitāti, 
apstrādes juridisko pamatu un sensitīvu 
personas datu apstrādi, kā arī pasākumus
datu drošības nodrošināšanai un prasības 
tālākai datu nosūtīšanai organizācijām, 
kurām vadlīnijas nav saistošas;

Or. en

Grozījums Nr. 795
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē, jo īpaši 
attiecībā uz kritērijiem to apstiprināšanai, 
kritērijiem 2. punkta b), d), e) un 
f) apakšpunktu piemērošanai apstrādātāju 
uzņēmuma saistošajiem noteikumiem un 
citām nepieciešamām prasībām attiecīgo 
datu subjektu personas datu aizsardzības 
nodrošināšanai.

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē, jo īpaši 
attiecībā uz kritērijiem to apstiprināšanai, 
ieskaitot pārredzamības nodrošināšanu 
datu subjektiem, kritērijiem 2. punkta b), 
d), e) un f) apakšpunktu piemērošanai 
apstrādātāju uzņēmuma saistošajiem 
noteikumiem un citām nepieciešamām 
prasībām attiecīgo datu subjektu personas 
datu aizsardzības nodrošināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu 
vai nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības 
pasākumi saskaņā ar 42. pantu, personas 
datus var nosūtīt vai vairākkārtīgi nosūtīt 
uz trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju tikai ar nosacījumu, ka:

1. Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību saskaņā ar 41. pantu 
vai ja Komisija konstatē, ka trešā valsts, 
teritorija vai datu apstrādes nozare 
konkrētajā trešā valstī, vai starptautiska 
organizācija nenodrošina atbilstīgu 
aizsardzības līmeni saskaņā ar 41. panta 
5. punktu, vai ja nav nodrošināti atbilstoši
aizsardzības pasākumi saskaņā ar 
42. pantu, personas datus var nosūtīt vai 
vairākkārtīgi nosūtīt uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju tikai ar 
nosacījumu, ka:

Or. en

Grozījums Nr. 797
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) nosūtīšanu izdara no reģistra, kurš 
saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts 
tiesībām ir paredzēts, lai sniegtu 
informāciju sabiedrībai, un kurā var 
ieskatīties vai nu sabiedrība vispārīgi vai 
jebkura likumīgi ieinteresēta persona, 
ciktāl konkrētajā gadījumā tiek pildīti 
Savienības vai dalībvalsts tiesībās 
paredzētie ieskatīšanās nosacījumi; vai

g) nosūtīšanu izdara no reģistra, kurš 
saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts 
tiesībām ir paredzēts, lai sniegtu 
informāciju sabiedrībai, un kurā var 
ieskatīties vai nu sabiedrība vispārīgi vai 
jebkura likumīgi ieinteresēta persona, 
ciktāl konkrētajā gadījumā tiek pildīti 
Savienības vai dalībvalsts tiesībās 
paredzētie ieskatīšanās nosacījumi un ja 
pārzinis vai apstrādātājs ir saņēmis 
uzraudzības iestādes iepriekšēju atļauju 
nosūtīšanai vai vairākkārtējai nosūtīšanai 
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saskaņā ar 34. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 798
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nosūtīšana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz pārziņa vai apstrādātāja 
likumīgajām interesēm, ja to nevar 
kvalificēt kā biežu vai masveida un ja 
pārzinis vai apstrādātājs ir novērtējis visus 
apstākļus saistībā ar datu nosūtīšanas 
darbību vai vairākkārtējām datu 
nosūtīšanas darbībām un pamatojoties uz 
šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nosūtīšana ir nepieciešama, pamatojoties 
uz pārziņa vai apstrādātāja likumīgajām 
interesēm, ja to nevar kvalificēt kā biežu 
vai masveida un ja pārzinis vai 
apstrādātājs ir novērtējis visus apstākļus 
saistībā ar datu nosūtīšanas darbību vai 
vairākkārtējām datu nosūtīšanas darbībām 
un, pamatojoties uz šo novērtējumu, ja 
nepieciešams, ir nodrošinājis atbilstošus 
personas datu aizsardzības pasākumus.

h) nosūtīšana ir nepieciešama, pamatojoties 
uz pārziņa vai apstrādātāja likumīgajām 
interesēm, un ja pārzinis vai apstrādātājs ir 
novērtējis visus apstākļus saistībā ar datu 
nosūtīšanas darbību vai vairākkārtējām 
datu nosūtīšanas darbībām un, pamatojoties 
uz šo novērtējumu, ja nepieciešams, ir 
nodrošinājis atbilstošus personas datu 
aizsardzības pasākumus.
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Or. en

Pamatojums

Mākoņdatošanas laikmetā nav iespējams noteikt, ka „bieža vai masveida” datu nosūtīšana ir 
kvalitatīvi atšķirīga no mazākas datu nosūtīšanas. Svarīgi, lai būtu ieviesti atbilstoši 
aizsardzības pasākumi.

Grozījums Nr. 800
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja apstrāde pamatojas uz 1. punkta 
h) apakšpunktu, pārzinis vai apstrādātājs 
īpaši apsver datu būtību, ierosinātās 
apstrādes darbības vai darbību nolūku un 
ilgumu, kā arī situāciju datu izcelsmes 
valstī, trešā valstī vai galamērķa valstī un, 
ja nepieciešams, nodrošina atbilstošus 
personas datu aizsardzības pasākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 801
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punkta b), c) un 
h) apakšpunktu nepiemēro valsts iestāžu 
darbībai, īstenojot savas publiskās 
pilnvaras.

4. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu 
nepiemēro valsts iestāžu darbībai, īstenojot 
savas publiskās pilnvaras.

Or. en
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Grozījums Nr. 802
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
Savienības tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, 
kas ir piemērojamas pārzinim.

5. Sabiedrības interesēm, kas minētas 
1. punkta d) apakšpunktā, jābūt atzītām 
Savienības tiesībās vai dalībvalsts tiesībās, 
kas ir piemērojamas pārzinim. Šo atkāpi 
piemēro tikai epizodiskai nosūtīšanai. 
Ikvienā gadījumā jāveic visu nosūtīšanas 
apstākļu rūpīga novērtēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 803
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārzinis un apstrādātājs dokumentē 
novērtējumu un nodrošinātos atbilstošos 
aizsardzības pasākumus, kas minēti šā 
panta 1. punkta h) apakšpunktā, saskaņā 
ar 28. pantu par dokumentāciju un 
informē uzraudzības iestādi par 
nosūtīšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 804
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
Savienības tiesībās neatļauta izpaušana
1. Nevienu tiesas vai tribunāla spriedumu 
un nevienu trešās valsts administratīvās 
iestādes lēmumu, kurā pārzinim vai 
apstrādātājam prasīts atklāt personas 
datus, nekādā veidā neatzīst par pamatotu 
vai piemērojamu, neskarot savstarpējās 
palīdzības nolīgumu vai starptautisku 
vienošanos, kas noslēgta starp 
pieprasītāju trešo valsti un Savienību vai 
dalībvalsti. 
2. Ja ar tiesas vai tribunāla spriedumu vai 
ar trešās valsts administratīvās iestādes 
lēmumu pārzinim vai apstrādātājam 
pieprasīts atklāt personas datus, pārzinis 
vai apstrādātājs un attiecīgā gadījumā 
pārziņa pārstāvis nekavējoties paziņo 
uzraudzības iestādei par pieprasījumu, un 
viņam ir jāsaņem uzraudzības iestādes 
iepriekšēja atļauja, lai veiktu nosūtīšanu, 
saskaņā ar 34. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu.
3. Uzraudzības iestāde novērtē pieprasītās 
izpaušanas atbilstību regulai un jo īpaši 
tam, vai izpaušana ir vajadzīga un 
juridiski nepieciešama saskaņā ar 
44. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktu 
un 5. punktu.
4. Uzraudzības iestāde informē 
kompetento valsts iestādi par 
pieprasījumu. Pārzinis vai apstrādātājs 
informē arī datu subjektu par 
pieprasījumu un par uzraudzības iestādes 
atļauju.
5. Komisija var paredzēt standarta 
formātu paziņojumiem uzraudzības 
iestādei, kā minēts 2. punktā, un datu 
subjekta informēšanai, kā minēts 
4. punktā, kā arī procedūras, ko piemēro 
paziņojumam un informēšanai. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 



PE502.174v02-00 60/115 AM\923501LV.doc

LV

pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma teksts ir atrodams neoficiāli saņemtā starpdienestu apspriežu projektā. Tas 
aizsargā pret trešām valstīm, kas vēlas ieviest savas tiesību normas ekstrateritoriāli. Šī 
aizsardzība ir vajadzīga, jo dažās trešās valstīs ir spēkā tiesību akti, kas piespiež pārziņus 
izpaust personas datus bez pienācīgiem aizsardzības pasākumiem. Trešo valstu iestādēm var 
būt piekļuve Eiropas pārziņu rīcībā esošajiem personas datiem, tikai izmantojot savstarpējās 
juridiskās palīdzības procedūras.

Grozījums Nr. 805
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības attiecībā uz viņu 
personas datu apstrādi un atvieglotu 
personas datu brīvu apriti Savienībā, katra 
dalībvalsts paredz, ka viena vai vairākas 
valsts iestādes atbild par šīs regulas 
piemērošanas uzraudzību un par tās 
konsekventu piemērošanas veicināšanu 
visā Savienībā. Šajā nolūkā uzraudzības 
iestādes sadarbojas viena ar otru un ar 
Komisiju.

1. Lai aizsargātu fizisku un juridisku 
personu pamattiesības un brīvības attiecībā 
uz viņu personas datu apstrādi un 
atvieglotu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, katra dalībvalsts paredz, ka 
viena vai vairākas valsts iestādes atbild par 
šīs regulas piemērošanas uzraudzību un par 
tās konsekventu piemērošanas veicināšanu 
visā Savienībā. Šajā nolūkā uzraudzības 
iestādes sadarbojas viena ar otru un ar 
Komisiju.

Or. de

Grozījums Nr. 806
Silvia-Adriana Ţicău

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

6. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
uzraudzības iestādei ir savs personāls, ko 
amatā ieceļ uzraudzības iestādes vadītājs 
un kas ir pakļauts tikai viņa vadībai.

6. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
uzraudzības iestādei ir savs personāls, kas 
atlasīts, pamatojoties uz pieredzi un 
prasmēm, kuras nepieciešamas to 
pienākumu veikšanai, jo īpaši personas 
datu aizsardzības jomā, un ko amatā ieceļ 
uzraudzības iestādes vadītājs, un kas ir 
pakļauts tikai viņa vadībai.

Or. ro

Pamatojums

Uzraudzības iestādes personāls jāatlasa, pamatojoties uz pieredzi un prasmēm, kas 
nepieciešamas to pienākumu veikšanai jo īpaši personas datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 807
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ vai nu
attiecīgās dalībvalsts parlaments vai
valdība.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes locekļus amatā ieceļ attiecīgās 
dalībvalsts parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas 

2. Ja regulu piemēro, pamatojoties uz 
3. panta 1. punktu, kompetentā 
uzraudzības iestāde ir tās dalībvalsts vai 
teritorijas uzraudzības iestāde, kurā 
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atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī,
uzraudzības iestāde pārziņa vai 
apstrādātāja galvenās institūcijas
atrašanās vietā ir kompetenta uzraudzīt 
pārziņa vai apstrādātāja veiktās apstrādes 
darbības visās dalībvalstīs, neskarot šīs 
regulas VII nodaļas noteikumus.

reģistrēta tā pārziņa vai apstrādātāja
galvenā institūcija, uz ko attiecas šī 
regula. Strīdus izšķir saskaņā ar 58. pantā 
minēto konsekvences mehānismu, 
neskarot pārējos šīs regulas VII nodaļas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja regulu piemēro, pamatojoties uz 
3. panta 2. punktu, kompetentā 
uzraudzības iestāde būs tās dalībvalsts vai 
teritorijas uzraudzības iestāde, kurā 
pārzinis ir iecēlis pārstāvi Savienībā 
atbilstoši 25. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 810
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja regula attiecas uz vairākiem 
pārziņiem un/vai apstrādātājiem no 
vienas uzņēmumu grupas, pamatojoties uz 
3. panta 1. un 2. punktu, kompetenta ir 
tikai viena uzraudzības iestāde, un to 
nosaka saskaņā ar 51. panta 2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja regula attiecas uz vairākiem 
pārziņiem un/vai apstrādātājiem no 
vienas uzņēmumu grupas, pamatojoties uz 
3. panta 1. un 2. punktu, kompetenta būs 
tikai viena uzraudzības iestāde, un to 
noteiks saskaņā ar 51. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 812
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) konsultē dalībvalsts iestādes un 
struktūras par leģislatīviem un 
administratīviem pasākumiem saistībā ar 
fizisku personu tiesību un brīvību 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi;

f) konsultē dalībvalsts iestādes un 
struktūras par leģislatīviem un 
administratīviem pasākumiem saistībā ar 
fizisku un juridisku personu tiesību un 
brīvību aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi;

Or. de

Grozījums Nr. 813
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) izstrādā pamatnostādnes par izpildes 
pilnvarām, vajadzības gadījumā 
saskaņojot Eiropas Datu aizsardzības
kolēģijas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde pēc pieprasījuma 
konsultē datu subjektu par tiesību 
izmantošanu saskaņā ar šo regulu un šajā 
sakarā attiecīgā gadījumā sadarbojas ar 
uzraudzības iestādēm citas dalībvalstīs.

3. Kompetentā uzraudzības iestāde pēc 
pieprasījuma konsultē datu subjektu par 
tiesību izmantošanu saskaņā ar šo regulu 
un šajā saistībā attiecīgā gadījumā 
sadarbojas ar uzraudzības iestādēm citas 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde ir pilnvarota: 1. Kompetentā uzraudzības iestāde ir 
pilnvarota:

Or. en

Grozījums Nr. 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestādei ir pilnvaras veikt 
izmeklēšanu un panākt no pārziņa vai 
apstrādātāja:

Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras veikt izmeklēšanu un panākt no 
pārziņa vai apstrādātāja:

Or. en

Grozījums Nr. 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
pievērst tiesu iestāžu uzmanību šīs regulas 
pārkāpumiem un iesaistīties procesuālās 
darbībās, jo īpaši saskaņā ar 74. panta 
4. punktu un 75. panta 2. punktu.

3. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras pievērst tiesu iestāžu uzmanību 
šīs regulas pārkāpumiem un iesaistīties 
procesuālās darbībās, jo īpaši saskaņā ar 
74. panta 4. punktu un 75. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
53. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras sodīt 
par administratīviem pārkāpumiem, jo īpaši 
par tiem, kas minēti 79. panta 4., 5. un 
6. punktā.

4. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras sodīt par administratīviem 
pārkāpumiem, jo īpaši par tiem, kas minēti 
79. panta 4., 5. un 6. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas atļaujas un 
apspriešanās pieprasījumus, pārbaudes un 
laicīgu informāciju par lietas uzsākšanu un 
turpmāko gaitu, ja apstrādes darbības 
varētu skart datu subjektus vairākās 
dalībvalstīs.

1. Uzraudzības iestādes sniedz visu 
attiecīgo informāciju un palīdz viena otrai, 
lai konsekventi īstenotu un piemērotu šo 
regulu, un īsteno pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai. Savstarpējā 
palīdzība ietver, jo īpaši, informācijas 
pieprasījumus un uzraudzības pasākumus, 
piemēram, iepriekšējas atļaujas un 
apspriešanās pieprasījumus, pārbaudes un 
savlaicīgu informāciju par lietas uzsākšanu 
un turpmāko gaitu, ja datu subjekti
vairākās dalībvalstīs varētu radīt tiesiskas 
sekas, kaitējot datu subjektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nekavējoties un ne vēlāk kā mēneša 
laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas ir pretrunā ar šo 
regulu.

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nekavējoties un ne vēlāk kā mēneša 
laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas, kā pierādīts, ir 
pretrunā šai regulai.

Or. en
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Grozījums Nr. 821
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad apstrādes darbības var 
skart datu subjektus vairākās dalībvalstīs, 
uzraudzības iestādei katrā no šīm 
dalībvalstīm ir tiesības piedalīties attiecīgi 
kopīgajos izmeklēšanas uzdevumos vai 
kopīgajās operācijās. Kompetentā 
uzraudzības iestāde aicina uzraudzības 
iestādes katrā no šīm dalībvalstīm 
piedalīties attiecīgajos izmeklēšanas 
uzdevumos vai kopīgajās operācijās un bez 
kavēšanās atbild uzraudzības iestādes 
pieprasījumam piedalīties operācijas.

2. Gadījumos, kad apstrādes darbības var 
skart datu subjektus vairākās dalībvalstīs, 
uzraudzības iestāde katrā no šīm 
dalībvalstīm piedalās attiecīgi kopīgajos 
izmeklēšanas uzdevumos vai kopīgajās 
operācijās. Kompetentā uzraudzības 
iestāde aicina uzraudzības iestādes katrā no 
šīm dalībvalstīm piedalīties attiecīgajos 
izmeklēšanas uzdevumos vai kopīgajās 
operācijās un bez kavēšanās atbild 
uzraudzības iestādes pieprasījumam 
piedalīties operācijas.

Or. en

Pamatojums

DAI pienākuma pastiprināšana sadarboties ar saviem kolēģiem pārrobežu gadījumos var 
palīdzēt nodrošināt, ka mazākas DAI netiek pārmērīgi noslogotas gadījumos, kad to 
jurisdikcijā ietilpst lieli uzņēmumi. Turklāt tas palīdzētu novērst labvēlīgākas tiesas izvēles 
risku, kas attiecas uz jaunu datu aizsardzības standartu ieviešanu, t. i., reģistrācijas vietas 
izvēle, lai atrastos tādas DAI pārvaldījumā, kurai pašai nav spēju veikt liela mēroga 
izmeklēšanas.

Grozījums Nr. 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms uzraudzības iestāde pieņem 
pasākumu, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde paziņo pasākuma 
projektu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai un Komisijai.

1. Pirms kompetentā uzraudzības iestāde 
pieņem pasākumu, kas minēts 2. punktā, šī
kompetentā uzraudzības iestāde paziņo 
pasākuma projektu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai un Komisijai.
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Or. en

Grozījums Nr. 823
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms uzraudzības iestāde pieņem 
pasākumu, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde paziņo pasākuma 
projektu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai un Komisijai.

1. Pirms kompetentā iestāde pieņem 
pasākumu, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde paziņo pasākuma 
projektu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecas uz apstrādes darbību, kas saistīta 
ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu 
subjektiem dalībvalstīs, vai ar viņu 
uzvedības novērošanu; vai

a) attiecas uz personas datu apstrādes 
darbību, kas saistīta ar preču vai 
pakalpojumu piedāvāšanu datu subjektiem 
vairākās dalībvalstīs, ja ārpus EEZ 
reģistrēts pārzinis vai apstrādātājs neieceļ 
pārstāvi EEZ teritorijā; vai tas

Or. en

Pamatojums

Šāds grozījums nodrošinātu stimulu ārpus ES reģistrētiem uzņēmumiem iecelt pārstāvi ES 
teritorijā. Nedrīkst pastāvēt nekāda diskriminācija pret trešo valstu uzņēmumiem, kas atrodas 
ES.

Grozījums Nr. 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) var ievērojami ietekmēt personas datu 
brīvu apriti Savienībā; vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) domāts, lai pieņemtu apstrādes darbību 
sarakstu, uz kurām attiecas iepriekšēja 
apspriešanās saskaņā ar 34. panta 
5. punktu; vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt 34. panta grozījumus par iepriekšēju apspriešanos ― prasība sagatavot sarakstus un 
iesniegt tos izskatīšanai konsekvences mehānismā ir pārāk birokrātiska un neinovatīva.

Grozījums Nr. 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) domāts, lai pieņemtu apstrādes darbību 
sarakstu, uz kurām attiecas iepriekšēja 
apspriešanās saskaņā ar 34. panta 
5. punktu; vai

svītrots
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Grozījums Nr. 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) domāts, lai noteiktu tipveida datu 
aizsardzības noteikumus, kas minēti 
42. panta 2. punkta c) apakšpunktā; vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) domāts, lai apstiprinātu līguma 
noteikumus, kas minēti 42. panta 
2. punkta d) apakšpunktā; vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) domāts, lai apstiprinātu saistošos 
uzņēmuma noteikumus 43. panta 
izpratnē.

svītrots
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Pamatojums

DAI jābūt kompetentām sagatavot saistošus uzņēmuma noteikumus, tieši pamatojoties uz 
regulu, bez nepieciešamības iesniegt tos izskatīšanai konsekvences mehānismā.

Grozījums Nr. 831
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ļauj veikt apstrādi izpētes nolūkā 
saskaņā ar 81. panta 3. punktu un/vai 
83. panta 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 832
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura uzraudzības iestāde vai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģija var pieprasīt 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros, jo īpaši, ja 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu, kas minēts 2. punktā vai neievēro 
savstarpējas palīdzības pienākumu saskaņā 
ar 55. pantu vai kopīgu operāciju rīkošanas 
pienākumu saskaņā ar 56. pantu.

3. Jebkura uzraudzības iestāde vai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģija var pieprasīt 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros, jo īpaši, ja 
kompetentā iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu, kas minēts 2. punktā vai neievēro 
savstarpējas palīdzības pienākumu saskaņā 
ar 55. pantu vai kopīgu operāciju rīkošanas 
pienākumu saskaņā ar 56. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
58. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu pareizu un konsekventu 
šīs regulas piemērošanu, Komisija var 
pieprasīt jebkura jautājuma izskatīšanu 
konsekvences mehānisma ietvaros.

4. Lai nodrošinātu pareizu un konsekventu 
šīs regulas piemērošanu, Komisija, 
rīkojoties savā vārdā un pēc ieinteresētās 
personas lūguma, var pieprasīt jebkura 
jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Ja ir neatbilstības attiecībā uz regulas piemērošanu, kas apdraud saskaņotu īstenošanu un 
skar konkrētas ieinteresētās personas, attiecīgajām ieinteresētajām personām būtu jādod 
tiesības paust savas bažas konsekvences mehānismā.

Grozījums Nr. 834
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
58. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs, izmantojot standarta 
formātu, nekavējoties elektroniski informē 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
locekļus un Komisiju par visu attiecīgo 
informāciju, kas paziņota kolēģijai. Ja 
nepieciešams, Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs nodrošina 
attiecīgās informācijas tulkojumu.

6. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs, izmantojot standarta 
formātu, bez pārmērīgas kavēšanās
elektroniski informē Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas locekļus un 
Komisiju par visu attiecīgo informāciju, 
kas paziņota kolēģijai. Ja nepieciešams, 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs nodrošina attiecīgās 
informācijas tulkojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 835
Alejo Vidal-Quadras
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Regulas priekšlikums
58. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs, izmantojot standarta 
formātu, nekavējoties elektroniski informē 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
locekļus un Komisiju par visu attiecīgo 
informāciju, kas paziņota kolēģijai. Ja 
nepieciešams, Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs nodrošina 
attiecīgās informācijas tulkojumu.

6. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs, izmantojot standarta 
formātu, bez kavēšanās elektroniski 
informē Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas locekļus un Komisiju par visu 
attiecīgo informāciju, kas paziņota 
kolēģijai. Ja nepieciešams, Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājs 
nodrošina attiecīgās informācijas 
tulkojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 836
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
58. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izdod 
atzinumu par jautājumu, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija tā nolemj ar 
vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu vai 
ja kāda uzraudzības iestāde vai Komisija to 
lūdz vienas nedēļas laikā pēc tam, kad ir 
sniegta attiecīgā informācija saskaņā ar 
5. punktu. Atzinumu pieņem viena mēneša
laikā ar vienkāršu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas locekļu balsu 
vairākumu. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs par atzinumu bez 
nepamatotas kavēšanās informē 
uzraudzības iestādi, kas attiecīgā gadījumā 
minēta 1. un 3. punktā, Komisiju un 
saskaņā ar 51. pantu kompetento 
uzraudzības iestādi, un atzinumu dara 
publiski pieejamu.

7. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izdod 
atzinumu par jautājumu, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija tā nolemj ar 
vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu vai 
ja kāda uzraudzības iestāde vai Komisija to 
lūdz vienas nedēļas laikā pēc tam, kad ir 
sniegta attiecīgā informācija saskaņā ar 
5. punktu. Atzinumu pieņem divu mēnešu
laikā ar vienkāršu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas locekļu balsu 
vairākumu. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs par atzinumu bez 
nepamatotas kavēšanās informē 
uzraudzības iestādi, kas attiecīgā gadījumā 
minēta 1. un 3. punktā, Komisiju un 
saskaņā ar 51. pantu kompetento 
uzraudzības iestādi, un atzinumu dara 
publiski pieejamu.
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Grozījums Nr. 837
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
58. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Uzraudzības iestāde, kas minēta 
1. punktā, un saskaņā ar 51. pantu 
kompetentā uzraudzības iestāde ņem vērā 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu un divu nedēļu laikā pēc tam, kad 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājs ir informējis par atzinumu, 
izmantojot standartizētu formātu, 
elektroniski paziņo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājam un 
Komisijai par nolūku paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu un grozījumu 
gadījumā informē par grozīto pasākuma 
projektu.

8. Kompetentā uzraudzības iestāde, kas 
minēta 1. punktā, ņem vērā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas atzinumu un divu 
nedēļu laikā pēc tam, kad Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājs ir 
informējis par atzinumu, izmantojot 
standartizētu formātu, elektroniski paziņo 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
priekšsēdētājam un Komisijai par nolūku 
paturēt spēkā vai grozīt pasākuma projektu 
un grozījumu gadījumā informē par grozīto 
pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
59. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

59. pants svītrots
Komisijas atzinums
1. Desmit nedēļu laikā kopš jautājums ir 
ierosināts saskaņā ar 58.pantu vai 
vēlākais sešu nedēļu laikā 61. pantā 
minētajā gadījumā Komisija, lai 
nodrošinātu pareizu un konsekventu šīs 
regulas piemērošanu, var pieņemt 
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atzinumu saistībā ar jautājumu, kas 
ierosināts saskaņā ar 58. vai 61. pantu.
2. Ja Komisija ir pieņēmusi atzinumu 
saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā 
uzraudzības iestāde vislielākajā mērā ņem 
vērā Komisijas atzinumu un informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju, vai tā plāno paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu.
3. Termiņā, kas minēts 1. punktā, 
uzraudzības iestāde pasākuma projektu 
nepieņem.
4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 
1. punktā minētajā termiņā informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju un norāda pamatojumu. Šādā 
gadījumā pasākuma projektu nepieņem 
vēl vienu mēnesi.

Or. en

Grozījums Nr. 839
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi atzinumu 
saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā uzraudzības 
iestāde vislielākajā mērā ņem vērā 
Komisijas atzinumu un informē Komisiju 
un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, vai 
tā plāno paturēt spēkā vai grozīt pasākuma 
projektu.

2. Ja Komisija ir pieņēmusi atzinumu 
saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā uzraudzības 
iestāde ņem vērā Komisijas atzinumu un 
informē Komisiju un Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģiju, vai tā plāno paturēt 
spēkā vai grozīt pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Regulas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60. pants svītrots
Pasākuma projekta apturēšana
1. Viena mēneša laikā pēc 59. panta 
4. punktā minētā paziņojuma un ja 
Komisijai ir nopietnas šaubas, vai 
pasākuma projekts nodrošina pareizu šīs 
regulas piemērošanu vai kā citādi 
neizraisa nekonsekventu piemērošanu, 
Komisija var pieņemt pamatotu lēmumu, 
kurā pieprasa uzraudzības iestādei apturēt 
pasākuma projekta pieņemšanu, ņemt 
vērā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu saskaņā ar 58. panta 7. punktu 
un 61. panta 2. punktu, ja tas šķiet 
nepieciešams, lai:
a) samierinātu atšķirīgos uzraudzības 
iestādes un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas viedokļus, ja tas šķiet iespējams;
vai
b) pieņemtu pasākumu saskaņā ar 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
2. Komisija nosaka apturēšanas termiņu, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus.
3. Termiņā, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde nevar pieņemt 
pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
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iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 
datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos citu iemeslu dēļ, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 
pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai un Komisijai.

iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses to teritorijā, ja pastāv briesmas, 
ka datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos, ja kompetentā 
uzraudzības iestāde veic neapšaubāmu 
pārkāpumu vai nepamatoti nerīkojas, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 
pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu kompetentajai 
uzraudzības iestādei, Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai, Komisijai un 
pārzinim vai apstrādātājam.

Or. en

Grozījums Nr. 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 
datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos citu iemeslu dēļ, 
atkāpjoties no 58. pantā paredzētās 
procedūras, tā var nekavējoties pieņem 
pagaidu pasākumu, norādot konkrētu tā 
piemērošanas termiņu. Uzraudzības iestāde 
nekavējoties paziņo šo pasākumu un tā 
pilnīgu pamatojumu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai un Komisijai.

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 
intereses, jo īpaši, ja pastāv briesmas, ka 
datu subjektu tiesību izpilde varētu būt 
ievērojami kavēta esošā stāvokļa izmaiņu 
dēļ, vai lai novērstu ievērojamu stāvokļa 
pasliktināšanos, atkāpjoties no 58. pantā 
paredzētās procedūras, tā var nekavējoties 
pieņem pagaidu pasākumu, norādot 
konkrētu tā piemērošanas termiņu. 
Uzraudzības iestāde nekavējoties paziņo šo 
pasākumu un tā pilnīgu pamatojumu 
kompetentajai uzraudzības iestādei,
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai un 
Komisijai.
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Or. en

Grozījums Nr. 843
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uzraudzības iestāde ir pieņēmusi 
pasākumu saskaņā ar 1. punktu un uzskata, 
ka ir steidzami jāpieņem galīgais 
pasākums, tā var lūgt steidzamu Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas atzinumu, 
pamatojot šāda atzinuma nepieciešamību, 
ietverot galīgā pasākuma steidzamības 
iemeslus.

2. Ja uzraudzības iestāde ir pieņēmusi 
pasākumu saskaņā ar 1. punktu, tā lūdz
steidzamu Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas atzinumu, pamatojot lūguma 
nepieciešamību, ietverot galīgā pasākuma 
steidzamības iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 844
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lemjot par šīs regulas pareizu 
piemērošanu saskaņā ar tās mērķiem un 
prasībām saistībā ar jautājumiem, ko tai 
paziņojušas uzraudzības iestādes saskaņā 
ar 58. vai 61. pantu, saistībā ar 
jautājumu par ko ir pieņemts pamatots 
lēmums saskaņā ar 60. panta 1. punktu 
vai saistībā ar jautājumu par kuru 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu un šī uzraudzības iestāde ir 
norādījusi, ka negrasās ievērot Komisijas 
atzinumu, kas pieņemts saskaņā ar 
59. pantu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā sakarā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma jo īpaši:

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
nodrošina konsekventu šīs regulas 
piemērošanu. Šajā saistībā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija pēc savas iniciatīvas,
pēc Komisijas vai citu ieinteresēto 
personu pieprasījuma jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 846
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sniedz padomus Komisijai par visiem 
jautājumiem, kas attiecas uz personas datu 
aizsardzību Savienībā, tai skaitā par visiem 
šīs regulas grozījumiem, kas tiek ierosināti;

a) sniedz padomus Eiropas institūcijām
par visiem jautājumiem, kas attiecas uz 
personas datu aizsardzību Savienībā, tai 
skaitā par visiem šīs regulas grozījumiem, 
kas tiek ierosināti;

Or. en

Grozījums Nr. 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc pašas kolēģijas vai viena no tās b) pēc pašas kolēģijas iniciatīvas vai viena 
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locekļu iniciatīvas vai pēc Komisijas
pieprasījuma pārbauda jautājumus, kas 
attiecas uz šīs regulas piemērošanu un 
izdod vadlīnijas, ieteikumus un 
norādījumus par paraugpraksi, kas adresēti 
uzraudzības iestādēm, lai veicinātu šo 
noteikumu konsekventu piemērošanu;

no tās locekļu, Komisijas vai citu 
ieinteresēto personu pieprasījuma 
pārbauda jautājumus, kas attiecas uz šīs 
regulas piemērošanu un izdod vadlīnijas, 
ieteikumus un norādījumus par 
paraugpraksi, kas adresēti uzraudzības 
iestādēm, lai veicinātu šo noteikumu 
konsekventu piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 848
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) veicina sadarbību un efektīvu divpusēju 
un daudzpusēju apmaiņu ar informāciju un 
praksi starp uzraudzības iestādēm;

e) veicina sadarbību un efektīvu divpusēju 
un daudzpusēju apmaiņu ar informāciju un 
praksi starp uzraudzības iestādēm, ieskaitot 
kopīgu operāciju un citu kopīgu darbību 
koordinēšanu, ja tā šādi nolemj pēc vienas 
vai vairāku uzraudzības iestāžu lūguma;

Or. en

Pamatojums

Ievērojot to, ka 49. panta d) punktā norādīts tikai valsts datu aizsardzības uzraudzības iestāžu 
locekļu minimālais amata pilnvaru laiks, kas ir četri gadi. Tādējādi būs maz ticams, ka visas 
dalībvalstis pieņems piecu gadu vai ilgāku amata pilnvaru laiku, tāpēc, ja piešķirtu amata 
pilnvaru laiku, kas pārsniedz valsts līmenī paredzēto laiku, būtu maz ticams, ka locekļi 
nostrādātu visu amata pilnvaru laiku. Līdzīgi būtu jāpaskaidro, ka Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētāja amata pilnvaru laiki ir saistīti ar viņu amata pienākumu pildīšanu 
valsts līmenī.

Grozījums Nr. 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

4.a Attiecīgā gadījumā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, veicot savus 
uzdevumus, kā norādīts 66. pantā, 
apspriežas ar ieinteresētajām personām 
un dod tām iespēju sniegt piezīmes 
saprātīgā termiņā. Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, neskarot 72. panta 
noteikumus, dara publiski pieejamus 
apspriežu procedūras rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Pirms kolēģija pieņem atzinumus un ziņojumus, tā apspriežas ar ieinteresētajām personām un 
dod tām iespēju sniegt piezīmes saprātīgā termiņā, kā iespējams citās reglamentētajās jomās.

Grozījums Nr. 850
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija regulāri 
un savlaicīgi informē Komisiju par tās 
darbības rezultātiem. Tā sagatavo gada 
ziņojumu par situāciju saistībā ar fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz viņu 
personas datu apstrādi Savienībā un trešās 
valstīs.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija regulāri 
un savlaicīgi informē Komisiju par tās 
darbības rezultātiem. Tā sagatavo gada 
ziņojumu par situāciju saistībā ar fizisku 
un juridisku personu aizsardzību attiecībā 
uz viņu personas datu apstrādi Savienībā 
un trešās valstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 851
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un 
viņus var ievēlēt amatā atkāroti.

2. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un 
viņus var ievēlēt amatā atkāroti. Viņus var 
atsaukt ar Eiropas Parlamenta lēmumu, 
kas pieņemts ar divu trešdaļu nodoto 
balsu vairākumu un tā deputātu 
vairākuma lēmumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 852
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību jebkuras 
dalībvalsts uzraudzības iestādē viena vai 
vairāku datu subjektu vārdā, ja tā uzskata, 
ka datu subjektu tiesības, pamatojoties uz 
šo regulu, ir pārkāptas personas datu 
apstrādes rezultātā.

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
personas datu aizsardzību un kura ir 
atbilstoši izveidota saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē 
viena vai vairāku to datu subjektu vārdā,
kas pārstāv tās dalībnieku loku, ja tā 
uzskata, ka datu subjektu tiesības, 
pamatojoties uz šo regulu, ir pārkāptas 
personas datu apstrādes rezultātā un tās 
rīcībā ir minimālais finansējums 
EUR 80 000 apmērā, kā arī reprezentatīva 
dalībnieku pārstāvība ar atbilstošu 
dalībnieku struktūru.

Or. de

Pamatojums

Ir nepieciešams minimālā finansējuma nodrošinājums un reprezentatīva dalībnieku 
pārstāvība, lai nepieļautu apvienību sūdzību instrumenta ļaunprātīgu izmantošanu un 
novērstu „sūdzību apvienību” veidošanu, kā arī nodrošinātu advokāta un juridisko 
pakalpojumu minimālo izdevumu segšanu.
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Grozījums Nr. 853
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, organizācijai 
vai asociācijai ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē, ja 
tā uzskata, ka ir noticis personas datu 
aizsardzības pārkāpums.

3. Neatkarīgi no datu subjekta sūdzības 
2. punktā minētai struktūrai, organizācijai
vai asociācijai ir tiesības iesniegt sūdzību 
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē, ja 
tā uzskata, ka ir noticis personas datu 
aizsardzības pārkāpums, vai ja tā uzskata, 
ka pārzinis ir pārkāpis savas 23. pantā 
noteiktās saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 854
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot pieejamos administratīvos 
aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kā 
minēts 73. pantā, fiziskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā, ja tā uzskata, ka tās 
tiesības saskaņā ar šo regulu ir aizskartas 
personas datu apstrādes rezultātā, kura 
neatbilst šai regulai.

1. Neskarot pieejamos administratīvos 
aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kā 
minēts 73. pantā, fiziskai un juridiskai 
personai ir tiesības vērsties tiesā, ja tā 
uzskata, ka tās tiesības saskaņā ar šo regulu 
ir aizskartas personas datu apstrādes 
rezultātā, kura neatbilst šai regulai. 

Or. de

Grozījums Nr. 855
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Prasību pret pārzini vai apstrādātāju ceļ 
tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja institūcija. Alternatīvi šādu 
prasību var celt tās dalībvalsts tiesā, kur
atrodas datu subjekta pastāvīgā dzīvesvieta, 
izņemot, ja pārzinis ir valsts iestāde, kas 
rīkojas, pildot savas valsts iestādes 
pilnvaras.

2. Prasību pret pārzini vai apstrādātāju ceļ 
tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja institūcija. Alternatīvi šādu 
prasību var celt tās dalībvalsts tiesā, kurā
atrodas datu subjekta pastāvīgā dzīvesvieta, 
izņemot, ja pārzinis ir valsts iestāde, kas 
rīkojas, pildot savas valsts iestādes 
pilnvaras. Šo atkāpi nepiemēro trešā valstī 
reģistrētai valsts iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 856
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Prasību pret pārzini vai apstrādātāju ceļ
tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja institūcija. Alternatīvi 
šādu prasību var celt tās dalībvalsts tiesā, 
kur atrodas datu subjekta pastāvīgā 
dzīvesvieta, izņemot, ja pārzinis ir valsts 
iestāde, kas rīkojas, pildot savas valsts 
iestādes pilnvaras.

2. Prasību pret pārzini vai apstrādātāju var 
celt vai nu tās dalībvalsts tiesā, kurā 
atrodas pārziņa vai apstrādātāja institūcija, 
vai tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas datu 
subjekta pastāvīgā dzīvesvieta, izņemot, ja 
pārzinis ir dalībvalsts valsts iestāde, kas 
rīkojas, pildot savas valsts iestādes 
pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 857
Bernd Lange

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

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai asociācijām 
ir tiesības īstenot 74. un 75. pantā minētās 
tiesības viena vai vairāku datu subjektu 
vārdā.

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai asociācijām 
ir tiesības īstenot 74. pantā minētās tiesības 
viena vai vairāku datu subjektu vārdā. 
Regulas 77. pantā norādītās prasības 
struktūras, organizācijas vai asociācijas 
nedrīkst īstenot 73. panta 2. punkta 
nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 858
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai asociācijām 
ir tiesības īstenot 74. un 75. pantā minētās 
tiesības viena vai vairāku datu subjektu 
vārdā.

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai asociācijām 
ir tiesības īstenot 74. un 75. pantā minētās 
tiesības viena vai vairāku datu subjektu, 
kas pārstāv to dalībnieku loku, vārdā.

Or. de

Pamatojums

Ir nepieciešams minimālā finansējuma nodrošinājums un reprezentatīva dalībnieku 
pārstāvība, lai nepieļautu apvienību sūdzību instrumenta ļaunprātīgu izmantošanu un 
novērstu „sūdzību apvienību” veidošanu, kā arī nodrošinātu minimālo maksu par advokāta 
un juridiskajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 859
Amelia Andersdotter

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

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai asociācijām 
ir tiesības īstenot 74. un 75. pantā minētās 
tiesības viena vai vairāku datu subjektu 
vārdā.

1. Visām 73. panta 2. punkta minētajām 
struktūrām, organizācijām vai asociācijām 
ir tiesības īstenot 74., 75. un 77. pantā
minētās tiesības viena vai vairāku datu 
subjektu vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 860
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
materiāls kaitējums vai morāls kaitējums, 
piemēram, ciešanas vai laika zaudējums,
nelikumīgas datu apstrādes vai tādu 
darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa 
kompensāciju par nodarīto kaitējumu.
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Or. en

Pamatojums

Atbildība arī turpmāk jāuzņemas datu pārzinim, kā tas pašlaik paredzēts direktīvā. Pārzinis ir 
persona, kam ir tieša saistība ar datu subjektu, un persona, kas ir atbildīga attiecībā pret datu 
subjektu. Pārzinis un apstrādātājs parasti līguma noteikumos paredz saistības par atbildību 
attiecībā uz gadījumiem, ja apstrādātājs nerīkojas, kā pieprasījis datu pārzinis.

Grozījums Nr. 862
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa 
kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 863
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri.

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri. Uzņēmumu grupas gadījumā visa 
grupa atbild kā viena saimnieciska 
vienība.

Or. en
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Grozījums Nr. 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri.

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis, visi pārziņi par nodarīto 
kaitējumu atbild solidāri, ciktāl kopīgo 
pārziņu attiecīgā atbildība nav noteikta 
24. pantā paredzētajā tiesiskajā kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Jāļauj kopīgajiem pārziņiem līgumiski paredzēt viņu attiecīgo atbildību, tādējādi atspoguļojot 
viņu attiecīgo lomu un tiešās vai netiešās attiecības ar datu subjektiem. Solidāro atbildību uz 
kopīgajiem pārziņiem attiecinātu tikai tad, ja viņi nav noteikuši savus pienākumus un 
atbildību tiesiskajā kārtībā, kā paredzēts 24. pantā.

Grozījums Nr. 865
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri.

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis, visi pārziņi par nodarīto 
kaitējumu atbild solidāri.

Or. en

Grozījums Nr. 866
Pilar del Castillo Vera

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

3. Pārzini vai apstrādātāju var pilnībā vai 
daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja pārzinis 
vai apstrādātājs pierāda, ka nav atbildīgs 
par notikumu, kas radījis šo kaitējumu.

3. Pārzini var pilnībā vai daļēji atbrīvot no 
šīs atbildības, ja viņš pierāda, ka nav 
atbildīgs par notikumu, kas radījis šo 
kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzini vai apstrādātāju var pilnībā vai 
daļēji atbrīvot no šīs atbildības, ja pārzinis
vai apstrādātājs pierāda, ka nav atbildīgs 
par notikumu, kas radījis šo kaitējumu.

3. Pārzini var pilnībā vai daļēji atbrīvot no 
šīs atbildības, ja pārzinis pierāda, ka viņš
nav atbildīgs par notikumu, kas radījis šo 
kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
piemērot administratīvo sodu saskaņā ar šo 
pantu.

1. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras piemērot administratīvo sodu 
saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, attiecīgo personas 
datu sensitivitātes pakāpi, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, 
pārkāpuma radītā kaitējuma vai būtiska 
kaitējuma riska pakāpi, fiziskās vai 
juridiskās personas atbildības līmeni un šīs 
personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenotas saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu. Lai gan šādu sankciju 
noteikšanā ir paredzēta zināma 
piesardzība, ņemot vērā iepriekš 
izklāstītos apstākļus un citus situācijai 
raksturīgus faktus, novirzes 
administratīvo sankciju piemērošanā var 
pārskatīt atbilstoši konsekvences 
mehānismam.

Or. en

Grozījums Nr. 870
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs.
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni un 

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs.
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, attiecīgo datu 
sensitivitātes pakāpi, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, 
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šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

pārkāpuma radītā kaitējuma vai 
kaitējuma riska pakāpi, fiziskās vai 
juridiskās personas atbildības līmeni un šīs 
personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenotas saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu. Attiecīgā gadījumā datu 
aizsardzības iestāde ir pilnvarota pieprasīt 
arī datu aizsardzības inspektora iecelšanu, 
ja struktūra, organizācija vai asociācija 
izvēlējusies to neiecelt.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģināts nodrošināt, ka par tīšiem vai neapdomīgi veiktiem pārkāpumiem 
pienākas daudz lielāks sods, nekā tikai par pārkāpumiem, kas veikti aiz neuzmanības, mēģinot 
nodrošināt, ka sods ir proporcionāls rīcībai un visbargākās sankcijas ir paredzētas par 
vissmagākajiem pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 871
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbildību pastiprinoši apstākļi, kurus 
ņemot vērā, 4.–6. punktā minēto 
administratīvo sodu var noteikt 
maksimālā apmērā, jo īpaši ir:
i) atkārtoti pārkāpumi, kas izdarīti, 
vieglprātīgi neievērojot piemērojamos 
tiesību aktus;
ii) atteikšanās sadarboties 
tiesībaizsardzības procesā vai šā procesa 
kavēšana;
iii) tīši, nopietni pārkāpumi, kas var radīt 
būtisku kaitējumu;
iv) nav veikts ietekmes novērtējums 
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attiecībā uz datu aizsardzību;
v) nav iecelts datu aizsardzības inspektors.

Or. en

Grozījums Nr. 872
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Atbildību mīkstinoši apstākļi, kurus 
ņemot vērā, 4.–6. punktā minēto 
administratīvo sodu var noteikt minimālā 
apmērā, jo īpaši ir:
i) fiziskā vai juridiskā persona veikusi 
pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgo 
prasību ievērošanu;
ii) pārkāpums izdarīts, personai 
neapzinoties, vai tā ar savu rīcību pārkāpj 
vai nepārkāpj attiecīgās prasības;
iii) pārkāpuma izdarīšana pārtraukta 
nekavējoties, tiklīdz par to uzzināts;
iv) sadarbošanās tiesībaizsardzības 
procesā;
v) ticis veikts ietekmes novērtējums 
attiecībā uz datu aizsardzību;
vi) ir iecelts datu aizsardzības inspektors.

Or. en

Grozījums Nr. 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu.

Or. en

Grozījums Nr. 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
bez komerciāliem nolūkiem; vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 876
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma
gadījumā ― līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā ― līdz 5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. en

Pamatojums

Administratīvajām sankcijām jābūt atturošām, lai aizsargātu pamattiesības.

Grozījums Nr. 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka izņēmumus vai 
atkāpes no II nodaļas noteikumiem par 
vispārīgajiem principiem, II nodaļas 
noteikumiem par datu subjektu tiesībām, 
IV nodaļas noteikumiem par pārzini un 
apstrādātāju, V nodaļas noteikumiem par 
personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām, VI 
nodaļas noteikumiem par neatkarīgām 
uzraudzības iestādēm un VII nodaļas 
noteikumiem par sadarbību un konsekvenci 
attiecībā uz personas datu apstrādi, ko 
veic tikai žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
noteikumiem par vārda un informācijas 
brīvību.

1. Dalībvalstis nosaka izņēmumus vai 
atkāpes no II nodaļas noteikumiem par 
vispārīgajiem principiem, II nodaļas 
noteikumiem par datu subjektu tiesībām, 
IV nodaļas noteikumiem par pārzini un 
apstrādātāju, V nodaļas noteikumiem par 
personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām, VI 
nodaļas noteikumiem par neatkarīgām 
uzraudzības iestādēm un VII nodaļas 
noteikumiem par sadarbību un 
konsekvenci, ja tas ir nepieciešams, lai 
panāktu līdzsvaru starp tiesībām uz 
personas datu aizsardzību un noteikumiem 
par vārda un informācijas brīvību.

Or. en
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Grozījums Nr. 878
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka izņēmumus vai 
atkāpes no II nodaļas noteikumiem par 
vispārīgajiem principiem, II nodaļas 
noteikumiem par datu subjektu tiesībām, 
IV nodaļas noteikumiem par pārzini un 
apstrādātāju, V nodaļas noteikumiem par 
personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām, VI 
nodaļas noteikumiem par neatkarīgām 
uzraudzības iestādēm un VII nodaļas 
noteikumiem par sadarbību un konsekvenci 
attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic 
tikai žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
noteikumiem par vārda un informācijas 
brīvību.

1. Dalībvalstis nosaka izņēmumus vai 
atkāpes no II nodaļas noteikumiem par 
vispārīgajiem principiem, II nodaļas 
noteikumiem par datu subjektu tiesībām, 
IV nodaļas noteikumiem par pārzini un 
apstrādātāju, V nodaļas noteikumiem par
personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām, VI 
nodaļas noteikumiem par neatkarīgām 
uzraudzības iestādēm un VII nodaļas 
noteikumiem par sadarbību un konsekvenci 
attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic 
žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
noteikumiem par vārda un informācijas 
brīvību.

Or. de

Pamatojums

Plašsaziņas līdzekļu brīvības nodibināšana datu aizsardzības tiesību jomā neattiecas „tikai” 
uz nepastarpināto žurnālistikas darbu. Žurnālistikas pētnieciskā darbība būtu apdraudēta arī 
tad, ja būtu pieejami dati par darba braucieniem, informācijas sniedzēju honorāriem u. c. 
ārējiem aspektiem.

Grozījums Nr. 879
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
80. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
izdod norādījumus par to, kad šādi 
izņēmumi vai atkāpes var būt 
nepieciešami, pēc apspriešanās ar preses 
pārstāvjiem, autoriem un māksliniekiem, 
datu subjektiem un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 880
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Personas datu apstrāde un oficiālo 
dokumentu publiskas pieejamības 
princips
Personas datus, kas iekļauti dokumentos, 
kuri ir valsts iestādes vai valsts struktūras 
rīcībā, šī iestāde vai struktūra drīkst atklāt 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem par 
oficiālo dokumentu publisku pieejamību, 
kuros saskaņotas tiesības uz personas 
datu aizsardzību un oficiālo dokumentu 
publiskas pieejamības princips.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka ar datu aizsardzības noteikumiem pārmērīgi netiek traucēta 
sabiedrisko lietu publiskā pārraudzība. Tāpēc, kā pausts EDAU, 29. panta datu aizsardzības 
darba grupas un FRA atzinumos, ir jānodrošina oficiālo dokumentu publiskas pieejamības 
princips.
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Grozījums Nr. 881
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Personas datus, kas iekļauti dokumentos, 
kuri ir valsts iestādes vai valsts struktūras 
rīcībā, šī iestāde vai struktūra drīkst atklāt 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem par 
oficiālo dokumentu publisku pieejamību, 
kuros saskaņotas tiesības uz personas 
datu aizsardzību un oficiālo dokumentu 
publiskas pieejamības princips.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 882
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
81. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus un saskaņā ar 9. panta 
2. punkta h) apakšpunktu personas 
veselības datu apstrāde notiek, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem, kas paredz atbilstošus un 
īpašus datu subjektu likumīgo interešu 
aizsardzības pasākumus, un tā ir 
nepieciešama:

1. Neskarot šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus un saskaņā ar 9. panta 
2. punkta h) apakšpunktu personas 
veselības datu apstrāde notiek, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem, kas paredz atbilstošus un 
īpašus datu subjektu likumīgo interešu 
aizsardzības pasākumus, un tā ir 
nepieciešama:

Or. en
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Grozījums Nr. 883
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
81. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus un saskaņā ar 9. panta 
2. punkta h) apakšpunktu personas 
veselības datu apstrāde notiek, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem, kas paredz atbilstošus un 
īpašus datu subjektu likumīgo interešu 
aizsardzības pasākumus, un tā ir 
nepieciešama:

1. Neskarot šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus un saskaņā ar 9. panta 
2. punkta h) apakšpunktu personas 
veselības datu apstrāde notiek, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem, kas paredz atbilstošus un 
īpašus datu subjektu likumīgo interešu 
aizsardzības pasākumus, un tā ir 
nepieciešama:

Or. en

Grozījums Nr. 884
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pamatojoties uz citām sabiedrības 
interesēm tādās jomās kā sociālā 
aizsardzība, jo īpaši lai nodrošinātu 
pabalstu un veselības apdrošināšanas 
sistēmas pakalpojumu pieprasīšanai 
izmantoto procedūru kvalitāti un izmaksu 
lietderību.

c) pamatojoties uz citām sabiedrības 
interesēm tādās jomās kā sociālā 
aizsardzība, lai nodrošinātu tās uzdevumu, 
kā definēts dalībvalsts tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 885
Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt citas sabiedrības 
intereses veselības aizsardzības jomā, kas 
minētas 1. punkta b) apakšpunktā, un 
kritērijus un prasības aizsardzības 
pasākumiem attiecībā uz personas datu 
apstrādi nolūkos, kas minēti 1. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu 
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu 
vai starp darba devējiem un darba 
ņēmējiem noslēgtā koplīgumā paredzēt 
īpašus noteikumus, kas regulē darbinieku 
personas datu apstrādi saistībā ar 
nodarbinātību, jo īpaši darbā pieņemšanas 
nolūkos, darba līguma izpildei, ietverot 
likumā vai koplīgumā paredzētu saistību 
izpildi, darba vadībai, plānošanai un 
organizēšanai, sodāmībai krimināllietās,
veselībai un drošībai darba vietā un 
individuālu vai kolektīvu ar nodarbinātību 
saistītu tiesību vai priekšrocību 
izmantošanas vai baudīšanas nolūkos un 
darba attiecību izbeigšanas nolūkos.

Or. en
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Grozījums Nr. 887
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu 
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

1. Neskarot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var ar likumu 
paredzēt īpašus noteikumus, kas regulē 
darbinieku personas datu apstrādi saistībā 
ar nodarbinātību, jo īpaši darbā 
pieņemšanas nolūkos, darba līguma 
izpildei, ietverot likumā vai koplīgumā 
paredzētu saistību izpildi, darba vadībai, 
plānošanai un organizēšanai, veselībai un 
drošībai darba vietā un individuālu vai 
kolektīvu ar nodarbinātību saistītu tiesību 
vai priekšrocību izmantošanas vai 
baudīšanas nolūkos un darba attiecību 
izbeigšanas nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības aizsardzības pasākumiem 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
nolūkos, kas minēti 1. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 889
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos tikai tad, ja:

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis pieņem 
noteikumus par personas datu apstrādi 
vēstures, statistikas vai zinātniskās izpētes 
nolūkos.
Katra dalībvalsts paziņo Komisijai to 
tiesību aktu noteikumus, ko tā pieņem 
saskaņā ar šo punktu, un jebkurus 
turpmākos šo noteikumu grozījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos tikai tad, ja:

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskos nolūkos saskaņā ar 6. panta 
2. punktu un 9. panta 2. punkta 
i) apakšpunktu tikai tad, ja:

Or. en
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Pamatojums

Regulas 83. pantā paredzēts neatkarīgs tiesiskais pamats personas datu apstrādei zinātniskos 
nolūkos, ja ir izpildīti tajā paredzētie kritēriji. Šis grozījums paskaidro, ka netiek skarti citi 
tiesiskā pamata veidi personas datu apstrādei, kā minēts 6. un 9. pantā (piemēram, datu 
subjekta piekrišana), un pētnieki, apstrādājot personas datus, var atsaukties uz šiem 
nosacījumiem, nevis uz 83. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 891
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos tikai tad, ja:

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus, uz ko 
neattiecas šīs regulas 8. un 9. pantā 
iekļautās datu kategorijas, var apstrādāt 
vēstures, statistikas vai zinātniskās izpētes 
nolūkos tikai tad, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 892
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos tikai tad, ja:

1. Neskarot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos tikai tad, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 893
Giles Chichester
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Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos tikai tad, ja:

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskos nolūkos tikai tad, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos tikai tad, ja:

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskos nolūkos tikai tad, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 895
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šos nolūkus nevar sasniegt citādi, 
apstrādājot datus, kas neļauj vai vairs 
neļauj identificēt datu subjektu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 896
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šos nolūkus nevar sasniegt citādi, 
apstrādājot datus, kas neļauj vai vairs 
neļauj identificēt datu subjektu;

a) šos nolūkus nevar saprātīgi sasniegt, 
apstrādājot datus, kas neļauj vai vairs 
neļauj identificēt datu subjektu;

Or. en

Grozījums Nr. 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turpmāku datu apstrādi vēstures, 
statistikas vai zinātniskos nolūkos 
neuzskata par nesavienojamu atbilstoši 
5. panta 1. daļas b) punktam, ja:
a) uz apstrādi attiecas šā panta 
nosacījumi un aizsardzības pasākumi; un
b) apstrāde atbilst visiem pārējiem 
attiecīgajiem tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 898
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pamatojoties tikai uz 3. punkta 
izņēmumu, datus, kas ietilpst regulas 8. 
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un 9. pantā iekļautajās datu kategorijās, 
var apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkā tikai ar datu 
subjektu piekrišanu, ja tas ir saskaņā ar 
4. panta 8. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 899
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datus, kas ļauj attiecināt informāciju uz 
identificētu vai identificējamu datu 
subjektu, glabā atsevišķi no pārējās 
informācijas tik ilgi, kamēr vien šādā 
veidā iespējams sasniegt minētos nolūkus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 900
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) dalībvalstis ar tiesību aktiem var 
paredzēt izņēmumus attiecībā uz 
piekrišanas prasību izpētes nolūkā, kā 
norādīts 2. punktā, attiecībā uz izpēti, kas 
kalpo tikai svarīgām sabiedrības 
interesēm, ja šo izpēti nav iespējams veikt 
citādi. Attiecīgos datus anonimizē vai 
pseidonimizē atbilstoši augstākajiem 
iespējamajiem standartiem, un veic visus 
iespējamos pasākumus, lai novērstu datu 
subjektu atkārtotu identificēšanu. Šādai 
apstrādei nepieciešama attiecīgās valsts 
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uzraudzības iestādes vai iestāžu 
iepriekšēja atļauja saskaņā ar šī regulas 
34. panta 1. punktu, kā arī uz to attiecas 
konsekvences mehānisms, kas paredzēts 
šīs regulas VII nodaļas 2. iedaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 901
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turpmāku datu apstrādi vēstures, 
statistikas vai zinātniskos nolūkos 
neuzskata par nesavienojamu atbilstoši 
5. panta 1. daļas b) punktam, ja:
a) uz apstrādi attiecas šā panta 
nosacījumi un aizsardzības pasākumi; un
b) apstrāde atbilst visiem pārējiem 
piemērojamiem tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecinot 5. panta 1.daļas b) punktu uz 83. pantu, šis grozījums paskaidro, ka vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūki nav uzskatāmi par nesavienojamiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 902
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbilstoši šīs regulas, jo īpaši šā panta 
ierobežojumiem, dalībvalstis var pieņemt 
īpašu regulējumu par personas datu 
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apstrādi zinātniskās izpētes nolūkos, jo
īpaši sabiedrības veselības izpētes jomā.

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzības noteikumi dalībvalstu līmeni ir sarežģīti un niansēti arī attiecībā uz 
sabiedrības veselības izpēti. Dalībvalstu likumdevējiem jābūt tiesībām saglabāt vai pieņemt 
konkrētus pasākumus par sabiedrības veselības izpētes ētisku pārskatīšanu, kā veikšanai nav 
vajadzīga datu subjekta piekrišana. Ētiska pārskatīšana dalībvalsts līmenī sniedz datu 
subjektiem garantiju, ka viņu personas datu izmantošana un atkārtota izmantošana izpētes 
nolūkā atbilst sociālajām vērtībām konkrētajā brīdī.

Grozījums Nr. 903
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
83. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Struktūras, kas veic vēstures, statistikas 
vai zinātnisko izpēti, var publicēt vai citādi 
darīt pieejamus atklātībai personas datus 
tikai tad, ja:

svītrots

a) datu subjekts tam ir piekritis, ievērojot 
7. pantā minētos nosacījumus;
b) personas datu publicēšana ir 
nepieciešama, lai iepazīstinātu ar izpētes 
rezultātiem vai atvieglotu izpēti, ciktāl 
datu subjekta intereses vai pamattiesības 
un brīvības nav svarīgākas salīdzinājumā 
ar šīm interesēm; vai
c) datus ir darījis pieejamus atklātībai 
pats datu subjekts.

Or. en

Grozījums Nr. 904
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
83. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Struktūras, kas veic vēstures, statistikas 
vai zinātnisko izpēti, var publicēt vai citādi 
darīt pieejamus atklātībai personas datus 
tikai tad, ja:

2. Struktūras, kas veic vēstures, statistikas 
vai zinātnisko izpēti, var publicēt vai citādi 
darīt pieejamus atklātībai personas datus 
tikai ar datu subjektu piekrišanu, ja tas ir 
saskaņā ar 4. panta 8. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
83. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) personas dati ir apstrādāti nolūkā 
sagatavot apkopotus datu ziņojumus, kas 
pilnībā sastāv vai nu no anonīmiem 
datiem, vai ar pseidonīmu izdotiem 
datiem, vai abu veidu datiem;

Or. en

Pamatojums

Šādu ziņojumu nolūks nav identificēt personas vai atgriezties pie tām. Lai sagatavotu šādus 
ziņojumus, personas datus apkopo anonīmi un tiem nav privātuma ietekmes. Tīmekļa analīze 
ir apkopotu datu ziņojumu piemērs.

Grozījums Nr. 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārzinis vai apstrādātājs var nosūtīt 
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personas datus trešai valstij vai 
starptautiskajai organizācijai vēstures, 
statistikas vai zinātniskos nolūkos, ja:
a) šos nolūkus nevar sasniegt citādi, 
apstrādājot datus, kas neļauj vai vairs 
neļauj identificēt datu subjektu;
b) saņēmējam pamatoti nav piekļuves 
datiem, kas ļauj attiecināt informāciju uz 
identificētu vai identificējamu datu 
subjektu; un
c) līguma noteikumi starp pārzini vai 
apstrādātāju un datu saņēmēju aizliedz 
atkārtoti identificēt datu subjektu un 
ierobežo apstrādi saskaņā ar šajā pantā 
paredzētajiem nosacījumiem un 
aizsardzības pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Zinātniskās izpētes nolūkā nosūtītu kodētu datu saņēmējam nav līdzekļu subjektu atkārtotai 
identificēšanai, un saskaņā ar šo grozījumu viņam nav pieejama atslēga un līgumiski ir 
aizliegts atkārtoti identificēt datu subjektus. Šis grozījums padarītu procesu formālu, lai 
pamatoti nodrošinātu, ka kodētus datus nevar atkārtoti identificēt trešās valstīs esošie 
saņēmēji un ka viņi to nedarīs, atļaujot šādu datu nosūtīšanu bez papildu apgrūtinājumiem.

Grozījums Nr. 907
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
83. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz personas datu apstrādi 1. un 
2. punktā minētajos nolūkos un attiecībā uz 
nepieciešamiem ierobežojumiem datu 
subjektu tiesībām uz informāciju un 
piekļuvi, precizējot nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus datu subjektu 

3. Komisija piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības, 
izņemot tehniskās prasības, attiecībā uz 
personas datu apstrādi 1. un 2. punktā 
minētajos nolūkos un attiecībā uz 
nepieciešamiem ierobežojumiem datu 
subjektu tiesībām uz informāciju un 
piekļuvi, precizējot nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus datu subjektu 
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tiesībām šajos apstākļos. tiesībām šajos apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 908
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
83.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

83.a pants
Datu par sodāmību krimināllietās 

apstrāde finanšu noziegumu novēršanas 
nolūkā

Atbilstoši visiem šīs regulas 
ierobežojumiem un saskaņā ar 9. panta 
2. punkta j) apakšpunktu nolūkā izmantot 
īpašās pārziņu tiesības, kas paredzētas 
9. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ja ir 
izpildīti 9. panta 2. punkta g) apakšpunktā 
minētie sabiedrības interešu kritēriji, 
personas datu apstrādi attiecībā uz 
sodāmību krimināllietās vai saistītiem 
drošības pasākumiem atļauj, ja ir 
paredzēti atbilstoši pasākumi datu 
subjektu pamattiesību un brīvību 
aizsardzībai un var uzskatāmi parādīt, ka 
apstrādes mērķis būtiski atšķiras no šīs 
regulas 21. panta d) punktā jau paredzētā 
izņēmuma, un:
a) palīdz valsts iestādēm novērst, izmeklēt 
vai atklāt finanšu noziegumus; vai
b) sniedz atbalstu valsts iestādēm, kas 
iesaistītas pārrobežu finanšu noziegumu 
novēršanā;
un šādos gadījumos un, saņemot 
kompetentās datu aizsardzības iestādes 
iepriekšēju atļauju, veic, pamatojoties uz 
datu subjekta vēsturisko piekrišanu arī 
tad, ja šāda piekrišana būtu anulēta, 
neskarot tiesības uz dzēšanu, kas 
norādītas 17. pantā. Ja datu pārzinis ir 
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saņēmis kompetentās valsts iestādes 
atļauju šādas apstrādes veikšanai, datu 
subjektu informē, ka atļauja ir saņemta 
saskaņā ar 14. pantā paredzētajām 
saistībām. Šādos apstākļos noteicošās ir 
tiesības uz labošanu.

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādes ir iestādes, kam piešķirtas pilnvaras veikt noziedzīgu darbību izmeklēšanu. 
Nebūtu lietderīgi izmantot Datu aizsardzības regulu, lai atkāptos no principa, ka 
kriminālizmeklēšanu un noziegumu apkarošanu veic valsts iestādes.

Grozījums Nr. 909
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var pieņemt 
īpašus noteikumus, kas paredz uzraudzības 
iestāžu izmeklēšanas pilnvaras, kas minētas 
53. panta 2. punktā, attiecībā uz pārziņiem 
vai apstrādātājiem, uz kuriem saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai valsts kompetento 
iestāžu ieviestiem noteikumiem attiecas 
dienesta noslēpuma glabāšanas pienākums 
vai līdzvērtīgs pienākums ievērot 
slepenību, ja tas ir nepieciešami un 
samērīgi, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
dienesta noslēpuma glabāšanas pienākumu.
Šos noteikumus piemēro tikai tiem 
personas datiem, ko pārzinis vai 
apstrādātājs saņēmis vai ieguvis tādas 
darbības laikā, uz kuru attiecas dienesta 
noslēpuma glabāšanas pienākums.

1. Neskarot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var pieņemt 
īpašus noteikumus, kas paredz uzraudzības 
iestāžu izmeklēšanas pilnvaras, kas minētas 
53. panta 2. punktā, attiecībā uz pārziņiem 
vai apstrādātājiem, uz kuriem saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai valsts kompetento 
iestāžu ieviestiem noteikumiem attiecas 
dienesta noslēpuma glabāšanas pienākums 
vai līdzvērtīgs pienākums ievērot 
slepenību, ja tas ir nepieciešami un 
samērīgi, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
dienesta noslēpuma glabāšanas pienākumu.
Šos noteikumus piemēro tikai tiem 
personas datiem, ko pārzinis vai 
apstrādātājs saņēmis vai ieguvis tādas 
darbības laikā, uz kuru attiecas dienesta 
noslēpuma glabāšanas pienākums.

Or. en
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Grozījums Nr. 910
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var pieņemt 
īpašus noteikumus, kas paredz uzraudzības 
iestāžu izmeklēšanas pilnvaras, kas minētas 
53. panta 2. punktā, attiecībā uz pārziņiem 
vai apstrādātājiem, uz kuriem saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai valsts kompetento 
iestāžu ieviestiem noteikumiem attiecas 
dienesta noslēpuma glabāšanas pienākums 
vai līdzvērtīgs pienākums ievērot 
slepenību, ja tas ir nepieciešami un 
samērīgi, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
dienesta noslēpuma glabāšanas pienākumu.
Šos noteikumus piemēro tikai tiem 
personas datiem, ko pārzinis vai 
apstrādātājs saņēmis vai ieguvis tādas 
darbības laikā, uz kuru attiecas dienesta 
noslēpuma glabāšanas pienākums.

1. Neskarot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, dalībvalstis var pieņemt 
īpašus noteikumus, kas paredz uzraudzības 
iestāžu izmeklēšanas pilnvaras, kas minētas 
53. panta 2. punktā, attiecībā uz pārziņiem 
vai apstrādātājiem, uz kuriem saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai valsts kompetento 
iestāžu ieviestiem noteikumiem attiecas 
dienesta noslēpuma glabāšanas pienākums 
vai līdzvērtīgs pienākums ievērot 
slepenību, ja tas ir nepieciešami un 
samērīgi, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
dienesta noslēpuma glabāšanas pienākumu.
Šos noteikumus piemēro tikai tiem 
personas datiem, ko pārzinis vai 
apstrādātājs saņēmis vai ieguvis tādas 
darbības laikā, uz kuru attiecas dienesta 
noslēpuma glabāšanas pienākums.

Or. en

Grozījums Nr. 911
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja baznīca un reliģiska apvienība vai 
kopiena kādā dalībvalstī šīs regulas spēkā 
stāšanās laikā piemēro vispusīgus 
noteikumus par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi, šos 
noteikumus var turpināt piemērot, ar 
noteikumu, ka tos saskaņo ar šīs regulas 
noteikumiem.

1. Ja baznīca un reliģiska apvienība vai 
kopiena kādā dalībvalstī šīs regulas spēkā 
stāšanās laikā piemēro vispusīgus 
noteikumus par fizisku un juridisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi, šos noteikumus var turpināt 
piemērot, ar noteikumu, ka tos saskaņo ar 
šīs regulas noteikumiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 912
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Baznīcas un reliģiskas apvienības, kas 
piemēro vispusīgus noteikumus saskaņā ar 
1. punktu, paredz neatkarīgas uzraudzības 
iestādes izveidošanu saskaņā ar šīs regulas 
VI nodaļu.

2. Baznīcas un reliģiskas apvienības, kas 
piemēro vispusīgus noteikumus saskaņā ar 
1. punktu, uzrauga neatkarīga uzraudzības 
iestāde saskaņā ar šīs regulas VI nodaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 913
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 6. panta 5. punktā, 8. panta 
3. punktā, 9. panta 3. punktā, 12. panta 
5. punktā, 14. panta 7. punkta, 15. panta 
3. punktā, 17. panta 9. punktā, 20. panta 
6. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 5. punktā, 28. panta 
5. punktā, 30. panta 3. punktā, 31. panta 
5. punktā, 32. panta 5. punktā, 33. panta 
6. punktā, 34. panta 8. punktā, 35. panta 
11. punktā, 37. panta 2. punktā, 39. panta 
2. punktā, 43. panta 3. punktā, 44. panta 
7. punktā, 79. panta 6. punktā, 81. panta 
3. punktā, 82. panta 3. punktā un 83. panta 
3. punktā, piešķirtas Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot ar šīs regulas spēkā 
stāšanās dienu.

2. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 8. panta 3. punktā, 9. panta 
3. punktā, 12. panta 5. punktā, 14. panta 
7. punktā, 15. panta 3. punktā, 17. panta 
9. punktā, 20. panta 6. punktā, 22. panta 
4. punktā, 23. panta 3. punktā, 26. panta 
5. punktā, 28. panta 5. punktā, 30. panta 
3. punktā, 31. panta 5. punktā, 32. panta 
5. punktā, 33. panta 6. punktā, 34. panta 
8. punktā, 35. panta 11. punktā, 37. panta 
2. punktā, 39. panta 2. punktā, 43. panta 
3. punktā, 44. panta 7. punktā, 79. panta 
6. punktā, 81. panta 3. punktā, 82. panta 
3. punktā un 83. panta 3. punktā, piešķirtas 
Komisijai uz nenoteiktu laiku, sākot ar šīs 
regulas spēkā stāšanās dienu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 914
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
89. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula neuzliek papildu pienākumus 
fiziskām vai juridiskām personām 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
saistībā ar publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniegšanu 
publiskos komunikāciju tīklos Savienībā 
jautājumos, saistībā ar kuriem tām ir 
piemērojami Direktīvas 2002/58/EK īpašie 
noteikumi ar to pašu mērķi.

1. Šo regulu nepiemēro, ciktāl 
Direktīvā 2002/58/EK paredzēta datu
apstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 915
Franck Proust

Regulas priekšlikums
89. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Svītro Direktīvas 2002/58/EK 1. panta 
2. punktu.

2. Svītro Direktīvas 2002/58/EK 1. panta 
2. punktu, 2. panta b) un c) punktu, 
4. panta 3., 4. un 5. punktu, kā arī 6. un 
9. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 916
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
89. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Svītro Direktīvas 2002/58/EK 1. panta 2. Svītro Direktīvas 2002/58/EK 1. panta 
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2. punktu. 2. punktu. Direktīvas 2002/58/EK atlikusī 
daļa netiek skarta.

Or. en

Grozījums Nr. 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Parlaments un Padome reizi divos 
gados izvērtē Komisijas pieņemtos 
deleģētos aktus un īstenošanas aktus.

Or. en


