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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2012 m. sausio 25 d. Europos Komisija pristatė išsamią ES duomenų apsaugos nuostatų 
reformą. Siūlomu reglamentu siekiama suderinti privatumo teises internete ir užtikrinti laisvą 
tokių duomenų judėjimą Europos Sąjungoje.

Siūlomu reglamentu taip pat siekiama:

 pritaikyti duomenų apsaugą prie pasikeitusių skaitmeninio pasaulio poreikių, žinant, 
kad dabartinės nuostatos buvo priimtos prieš 17 metų, kai mažiau kaip 1 proc. 
europiečių naudojosi internetu;

 užkirsti kelią dabartiniams įvairių valstybių narių nukrypimams įgyvendinant 1995 m. 
nuostatas ir užtikrinti, kad pagrindinės teisės į asmens duomenų apsaugą būtų 
taikomos vienodai visose Sąjungos veiklos srityse;

 sustiprinti vartotojų pasitikėjimą interneto paslaugomis teikiant geresnę informaciją 
apie teises ir duomenų apsaugą, įtraukiant teisę taisyti duomenis, būti pamirštam ir 
ištrinti duomenis, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę prieštarauti;

 sustiprinti bendrąją skaitmeninę rinką mažinant dabartinį susiskaidymą ir 
administracinę naštą ir, žvelgiant plačiau, siekti, kad ji atliktų svarbų vaidmenį 
strategijoje „Europa 2020“. 

Lyginant su dabartine Direktyva 95/46/EB, siūlomu reglamentu nustatoma, kad viešajame 
sektoriuje privaloma paskirti duomenų apsaugos pareigūną; privačiajame sektoriuje toks 
pareigūnas skiriamas didelėms įmonėms, turinčioms daugiau kaip 250 darbuotojų ir įmonėms, 
kurių pagrindinė veikla yra susijusi su asmens duomenų tvarkymu.

Taip pat buvo pataisytos nuostatos, susijusios su duomenų perdavimu trečiosioms šalims ar 
tarptautinėms organizacijoms.

Pagal šį pasiūlymą įsteigiama Europos duomenų apsaugos valdyba ir numatomos sankcijos, 
nuobodos ir teisės į kompensaciją tuo atveju, jei pažeidžiamas šis reglamentas. 

Nuomonės referentas iš esmės pritaria pagrindiniams Komisijos pasiūlymo tikslams.

Siūlomi pakeitimai turėtų padėti išvengti per didelės administracinės naštos įmonėms, ypač 
toms, kurios įdiegusios privatumo apsaugos atskaitomybę, ir užtikrinti tam tikrą lankstumo 
lygį dėl kai kurių reglamento nuostatų, visų pirma susijusių su atskaitomybės sistema ir 
pranešimu priežiūros institucijai.  Taip pat kai kurios pasiūlymo originalo tekste pateikiamos 
apibrėžtys ir aspektai turi būti patikslinti, įtraukti į kontekstą ir supaprastinti. 

Nuomonės referentas pirmenybę teikia kiekybiniam, o ne kokybiniam požiūriui į duomenų 
apsaugą, kai daugiausia dėmesio skiriama įmonių valdymui, paremtam minėtuoju 
atskaitomybės principu, o ne pernelyg dideliam pasitikėjimui sutikimo ir biurokratinio 
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dokumentavimo procedūromis, kurios vis dėlto atlieka tam tikrą vaidmenį duomenų apsaugos 
srityje.  

Tai pat svarbu pabrėžti techninių sprendimų, pavyzdžiui, pritaikytosios privatumo apsaugos, 
pseudonimizacijos ir duomenų anonimiškumo užtikrinimo, vaidmenį, pirmenybę teikiant 
jautrių duomenų apsaugai ir tikslinėms atitikties užtikrinimo priemonėms.

Nuomonės referentas norėtų pabrėžti, kaip svarbu vengti nenumatytų pasekmių, kurios gali 
turėti neigiamą poveikį tokiose srityse kaip spaudos laisvė, sveikatos moksliniai tyrimai, kova 
su finansiniais nusikaltimais, kova su sukčiavimu, sportas ir inovacijos diegiant pažangiuosius 
elektros energijos tinklus ir pažangiąsias transporto sistemas.

Kitas pasiūlymo aspektas susijęs su dideliu deleguotųjų aktų skaičiumi. Nuomonės referentas 
mano, kad deleguotieji aktai naudojami per dažnai ir siūlo daugumą jų išbraukti.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) saviraiškos ir informacijos laisvės 
apsauga yra pagrindinė teisė, numatyta 
Europos pagrindinių teisių chartijos 11 
straipsnyje.  Ši teisė apima laisvę turėti 
savo įsitikinimus, gauti bei skleisti 
informaciją ir idėjas nekliudant valdžios 
institucijoms ir nepaisant valstybių sienų. 
Turėtų būti gerbiama žiniasklaidos laisvė 
ir pliuralizmas;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai paminėta informacijos laisvė ir teisė į laisvą saviraišką, kurios yra 
pagrindinės teisės Europos Sąjungoje, numatytos Europos pagrindinių teisių chartijos 11 
straipsnyje.
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Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) šis reglamentas nėra izoliuotas nuo 
kitų Sąjungos teisės aktų. Elektroninės 
komercijos direktyvoje nustatyti 
atsakomybės apribojimai turi horizontalią 
struktūrą ir todėl yra taikomi visai 
informacijai. Šiuo reglamentu nustatoma, 
kas sudaro asmens duomenų apsaugos 
pažeidimą, o Elektroninės komercijos 
direktyvoje nustatomos sąlygos, kuriomis 
informacijos paslaugos teikėjas yra 
atsakingas už trečiosios šalies padarytus 
teisės aktų pažeidimus;

Or. en

Pagrindimas

Būtina konstatuojamojoje dalyje plačiau paaiškinti, kodėl nurodomi Elektroninės komercijos 
direktyvoje nustatyti atsakomybės apribojimai.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) kai duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas turi daug buveinių 
Sąjungoje, įskaitant atvejus (bet ne tik 
juos), kai duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas yra įmonių grupė, šiame 
reglamente pagrindinė duomenų valdytojo 
buveinė Sąjungos teritorijoje turėtų būti 
nustatoma pagal objektyvius kriterijus, be 
to, per stabilias struktūras ji turėtų vykdyti 
veiksmingą ir realią veiklą, priimdama 
sprendimus dėl duomenų tvarkymo tikslų, 
sąlygų ir būdų. Vertinant šį kriterijų nėra 
svarbu, ar asmens duomenys faktiškai buvo 
tvarkomi toje vietoje; asmens duomenų 
tvarkymo techninių priemonių ir 
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Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė 
turėtų būti jo centrinės administracijos 
vieta Sąjungos teritorijoje;

technologijų buvimas ir naudojimas arba 
duomenų tvarkymo operacijos savaime 
nepagrindžia pagrindinės buveinės 
egzistavimo ir todėl nėra esminis 
pagrindinės buveinės nustatymo kriterijus;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas siejasi su iš dalies pakeista „pagrindinės buveinės“ apibrėžtimi 4 straipsnio 13 
dalyje ir jame pripažįstama, kad daugeliu atveju ta pati organizacija gali atlikti ir duomenų 
valdytojo, ir duomenų tvarkytojo veiklą. Pagal esamas apibrėžtis gali susidaryti padėtis, kai 
ta pati organizacija turi skirtingas pagrindines buveines, priklausomai nuo duomenų 
tvarkymo, o tai paneigtų pagrindinės buveinės koncepciją.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, 
asmens duomenys turėtų būti tvarkomi
gavus atitinkamo asmens sutikimą arba 
kitu teisėtu pagrindu, nustatytu šiame 
reglamente arba – kai šiame reglamente 
nurodoma – kitame Sąjungos ar valstybės 
narės teisės akte;

(31) kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, 
asmens duomenys turėtų būti tvarkomi
vienu iš teisėtų pagrindų, nustatytų šiame 
reglamente arba – kai šiame reglamente 
nurodoma – kitame Sąjungos ar valstybės 
narės teisės akte;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu skatinama tinkamai naudoti susitikimo procedūrą, kaip lygiavertę kitiems 
teisėto duomenų tvarkymo pagrindams, nurodytiems 6 straipsnyje.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) sutikimas negali būti pagrindinis 
arba labiausiai pageidaujamas būdas 
įteisinti asmens duomenų tvarkymą. 
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Sutikimo procedūros naudojimas 
tinkamame kontekste yra labai svarbus, 
tačiau ja turėtų būti pasikliaujama kaip 
teisėtu duomenų tvarkymo pagrindu tik 
tais atvejais, kai duomenų subjektas gali 
aiškiai ir lengvai suteikti arba atšaukti 
savo susitikimą. Tačiau netinkamuose 
kontekstuose sutikimas praranda savo 
vertę ir užkrauna nereikalingą naštą 
duomenų subjektams. Pavyzdžiui, 
susitikimas nėra tinkamai pagrįstas, kai 
duomenis reikia tvarkyti siekiant suteikti 
paslaugą, kurios paprašė naudotojas, 
arba kai duomenų subjektai negali 
atsisakyti duoti susitikimą nedarydami 
poveikio pagrindinei paslaugai. Šiame ir 
kituose kontekstuose duomenų valdytojai 
turėtų siekti užtikrinti duomenų tvarkymo 
teisėtumą kitu teisėtu pagrindu;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su Darbo grupės nuomonės Nr. 15/2011 29 straipsniu dėl 
sutikimo apibrėžties (p. 10), pabrėžiant mintį, kad sutikimas gali būti nenaudingas arba net 
žalingas privatumo apsaugai, kai yra naudojamas per dažnai, ypač teikiant informacijos 
paslaugas.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Duomenų tvarkymas teisėtais trečiųjų šalių interesais turėtų ir toliau būti įmanomas, kaip ir 
pagal Duomenų apsaugos direktyvą 95/46/EB, jei laikomasi būtinų sąlygų. Šis duomenų 
tvarkymo būdas yra nepakeičiama daugelio bendrovių teisėtos kasdienės veiklos dalis. 
Pavyzdžiui, trečiųjų šalių adresų naudojimas yra ypatingai svarbus ieškant naujų klientų.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sutikimas yra teisėtas pagrindas, bet jam neturėtų būti teikiama pirmenybė kitų teisėtų 
pagrindų atžvilgiu, kad būtų paskatinta juo naudotis, kai tai nebūtina.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei duomenys teisėtai atskleidžiami kitam duomenų gavėjui, nuolatinis ir pasikartojantis 
duomenų subjekto informavimo procesas visai nebūtinas.  Tai gali sukelti nenumatytas 
pasekmes, pavyzdžiui, duomenų subjektas gali atšaukti sutikimą, kad būtų teisėtai tvarkomi 
duomenys, arba, dar blogiau, duomenų subjektas gali tapti nebejautrus informacijai, 
susijusiai su jo asmens duomenų statusu.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) duomenų subjektas visada turėtų 
turėti galimybę suteikti bendrą susitikimą 
naudoti jo (jos) duomenis istoriniams, 
statistiniams arba moksliniams tikslams ir 
jį bet kuriuo metu atšaukti; 

Or. en

Pagrindimas

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research.  The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai ir sukelianti teisinių 
pasekmių, susijusių su tuo fiziniu 
asmeniu arba darančių didelį poveikį tam 
fiziniam asmeniui. Kad faktinės pasekmės 
galėtų būti priskirtos šios nuostatos 
taikymo sričiai, savo stiprumu jos turi 
prilygti teisinėms pasekmėms. Ši nuostata 
netaikoma su komercine komunikacija 
susijusioms priemonėms, pavyzdžiui, ryšių 
su klientais valdymo arba klientų 
pritraukimo srityje. Tačiau priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai ir sukelianti teisinių 
pasekmių, susijusių su tuo fiziniu 
asmeniu arba darančių didelį poveikį tam 
fiziniam asmeniui, turėtų būti leidžiama, 
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kai ji aiškiai numatyta įstatyme, 
įgyvendinta sudarant arba vykdant sutartį 
arba kai buvo gautas duomenų subjekto 
sutikimas. Bet kuriuo atveju tokiam 
duomenų tvarkymui turėtų būti taikomos 
tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, 
duomenų subjekto informavimas arba teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo, o tokia 
priemonė neturėtų būti taikoma vaikui;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime paaiškinama, kad komercinė komunikacija, pavyzdžiui, ryšių su klientais valdymo 
arba klientų pritraukimo srityje, pagal 20 straipsnio 1 dalį nedaro didelio poveikio fiziniam 
asmeniui. Kad faktinės pasekmės galėtų būti priskirtos šios nuostatos taikymo sričiai, savo 
stiprumu jos turi prilygti teisinėms pasekmėms.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kad atsakomybė ir tiesioginė atskaitomybė duomenų subjektui tenka 
duomenų valdytojui.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) šiuo reglamentu įmonės skatinamos 
kurti vidaus programas, kuriomis 
nustatomos duomenų tvarkymo 
operacijos, galinčios kelti konkrečią riziką 
duomenų subjektų teisėms ir laisvėms dėl 
jų pobūdžio, taikymo srities arba tikslų, ir 
sukurti atitinkamas duomenų apsaugos 
priemones bei parengti inovacinius 
pritaikytosios duomenų apsaugos 
sprendimus ir duomenų apsaugą 
stiprinančius metodus. Įmonėms, kurios 
gali viešai pademonstruoti įdiegusios 
duomenų apsaugos atskaitomybę, 
nereikia taikyti papildomų priežiūros 
mechanizmų (išankstinio leidimo ir 
išankstinio konsultavimosi);

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su požiūriu, pagal kurį atskaitomybė yra alternatyvus 
procesas, kuris suteikia tinkamas paskatas gerai organizacinei praktikai. Taip pat po šio 
suderinimo atitikties ir garantijų suteikimo sąnaudų našta tenka rinkos dalyviams, o ne 
valstybės biudžetui.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(65) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas,
tvarkytojas arba, kai taikoma, jo atstovas 
Sąjungoje, turėtų dokumentuoti kiekvieną 
asmens duomenų tvarkymo rūšį. 
Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
pagal juos būtų galima patikrinti tvarkymo 
operacijas;
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad ne ES įsisteigusių įmonių, kurioms taikomas šis reglamentas, atveju šiame 
reglamente būtų pripažintos skirtingos duomenų tvarkytojų, valdytojų ir jų atstovų pareigos ir 
užduotys. Dokumentacija turėtų būti proporcinga ir ne pernelyg apsunkinanti.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

Or. en

Pagrindimas

Pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus turėtų būti daugiau kokybiniai, o ne 
kiekybiniai. Daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama atvejams, kai duomenų subjektas gali 
nukentėti dėl pažeidimo, ir turėtų būti imamasi skubių priemonių pažeidimui išnagrinėti ir, 
kai reikia, pranešti priežiūros tarnybai ir duomenų subjektui.  Privalome vengti perteklinio 
pranešimų teikimo, nes ribotus išteklius turinčios priežiūros institucijos gali nesusitvarkyti.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
70 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70a) Direktyvoje 2002/58/EB nustatomos 
pranešimo apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimus prievolės, kai 
asmens duomenys tvarkomi teikiant viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslaugas 
Sąjungos viešuosiuose ryšių tinkluose. 
Kai viešai prieinamų elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjai teikia ir kitas paslaugas, 
jiems ir toliau taikomos Direktyvoje 
2002/58/EB numatytos pranešimo apie 
pažeidimus prievolės, o ne šis 
reglamentas. Tokiems tiekėjams turėtų 
būti taikoma bendra pranešimo apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą 
sistemą ir asmens duomenų, tvarkomų 
teikiant viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas, ir bet kokių kitų asmens 
duomenų, kurių valdytojai jie yra, 
atžvilgiu; 

Or. en
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Pagrindimas

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjams turėtų būti taikoma bendra pranešimų apie pažeidimus, 
susijusius su jų tvarkomais duomenimis, sistema, o ne daug sistemų, priklausomai nuo 
teikiamų paslaugų. Tai užtikrina vienodas sąlygas visiems pramonės sektoriaus subjektams.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
85 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85a) įmonių grupė, ketinanti teikti 
tvirtinti įmonei privalomas taisykles, gali 
siūlyti priežiūros instituciją kaip 
atsakingą instituciją. Kompetentinga 
institucija turėtų būti valstybės narės, 
kurioje yra pagrindinė duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo buveinė, priežiūros 
institucija;

Or. en

Pagrindimas

29 straipsnio darbo grupė parengė privalomų su įmonėmis susijusių taisyklių tarpusavio 
pripažinimo sistemą (2005 m. balandžio 14 d., WP 107). Į šį reglamentą reikia įtraukti šią 
tarpusavio pripažinimo sistemą. Kompetentingos valdžios institucijos skyrimo kriterijus turėtų 
būti pagrindinės buveinės vieta, kuri nustatyta šio reglamento 51 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atsakingų už nusikalstamų veikų 
prevenciją, tyrimą, nustatymą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už jas, 
atvejais;

Or. en

Pagrindimas

Kova su sukčiavimu sporte, pavyzdžiui, susitarimai dėl varžybų baigties ir dopingas, yra 
svarbus visuomenės interesas, kuriam reikia koordinuotų tarptautinių visų atsakingų tarnybų, 
įskaitant teisėtvarkos agentūras ir sporto organizacijas, intervencijų.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
121 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik 
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais turėtų būti taikomos tam
tikrų reglamento reikalavimų išimtys, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Todėl valstybės narės turėtų 
priimti teisės nuostatas, kuriomis būtų 
nustatytos išimtys ir nukrypti leidžiančios 
nuostatos, reikalingos šioms pagrindinės 
teisėms suderinti. Tokias išimtis ir 
nukrypti leidžiančias nuostatas valstybės 
narės turėtų priimti bendrųjų principų, 
duomenų subjekto teisių, duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų, 
duomenų perdavimo į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms, 
nepriklausomų priežiūros institucijų, 
bendradarbiavimo ir nuoseklaus teisės 
taikymu atžvilgiu. Tačiau tai neturėtų 
suteikti valstybėms narėms pagrindo 
nustatyti kitų šio reglamento nuostatų 

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik 
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais turėtų būti taikomos tam 
tikrų reglamento reikalavimų išimtys, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Kad būtų atsižvelgta į teisės į 
saviraiškos laisvę svarbą demokratinėje 
visuomenėje, su šia laisve susijusias 
sąvokas, kaip antai žurnalistika, būtina 
aiškinti plačiai ir nepriklausomai nuo 
pasirinkto perdavimo būdo.
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išimtis. Kad būtų atsižvelgta į teisės į 
saviraiškos laisvę svarbą demokratinėje 
visuomenėje, su šia laisve susijusias 
sąvokas, kaip antai žurnalistika, būtina 
aiškinti plačiai. Todėl šio reglamento 
išimčių ir nukrypti leidžiančių nuostatų 
tikslais valstybės narės turėtų veiklą 
priskirti „žurnalistinei“, jeigu jos tikslas –
paskelbti informaciją, nuomones ar idėjas 
visuomenei, nepriklausomai nuo pasirinkto 
perdavimo būdo. Tokia veikla turėtų būti 
siejama ne vien su žiniasklaidos 
bendrovėmis; ji gali būti vykdoma pelno ir 
ne pelno tikslais;

Or. en

Pagrindimas

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
123 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(123a) su sveikata susijusių asmens 
duomenų, kaip specialios kategorijos 
duomenų tvarkymas gali būti reikalingas 
istoriniams, statistiniams arba 
moksliniams tyrimams atlikti.  Todėl 
šiame reglamente turėtų būti užtikrinta, 
kad asmens sveikatos duomenų, kuriems 
taikomos specialios ir tinkamos apsaugos 
priemonės fizinių asmenų pagrindinėms 
teisėms ir asmens duomenims apsaugoti, 
tvarkymo sąlygų derinimas netaptų 
kliūtimi taikomiesiems, klinikiniams ir 
visuomenės sveikatos tyrimams..
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Or. en

Pagrindimas

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
129 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus 
tam tikrais ribotais atvejais. Itin svarbu, 
kad atlikdama parengiamuosius darbus 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita 
ko, su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;
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kuriomis tikėtina, kad asmens duomenų 
saugumo pažeidimas turės neigiamo 
poveikio duomenų subjektui; duomenų 
tvarkymo operacijų, kurioms reikalingas 
duomenų apsaugos poveikio įvertinimas, 
kriterijų ir sąlygų; didelės konkrečios 
rizikos, dėl kurios būtina iš anksto 
konsultuotis, nustatymo kriterijų ir 
reikalavimų; duomenų apsaugos 
pareigūno paskyrimo ir užduočių; elgesio 
kodeksų; sertifikavimo mechanizmų 
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
perdavimo remiantis įmonei privalomomis 
taisyklėmis kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų perdavimo išimčių; 
administracinių sankcijų; duomenų 
tvarkymo sveikatos priežiūros tikslais; 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais ir duomenų tvarkymo 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių 
tyrimų tikslais. Itin svarbu, kad atlikdama 
parengiamuosius darbus Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduoti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) tie duomenys tampa visam laikui ir
negrįžtamai anonimiški;

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) pseudoniminiai duomenys – asmens 
duomenys, kurie surinkti, pakeisti ar 
kitaip tvarkomi tokiu būdu, kad jie patys 
negali būti priskirti duomenų subjektui 
nesinaudojant papildomais duomenimis, 
kuriems taikoma atskira ir individuali 
techninė ir organizacinė kontrolė siekiant 
užtikrinti šį nepriskiriamumą;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžus ir raginant naudoti pseudoniminius duomenis gali būti paskatinta duomenų 
„pseudonimizavimo“ naudojant šifravimą praktika, o tai yra naudinga visiems duomenų 
subjektams, kadangi, kaip teigiama apibrėžtyje, asmens duomenys pakeičiami taip, kad jie 
patys negali būti priskirti duomenų subjektui be papildomų duomenų, kuriems taikoma atskira 
ir individuali techninė ir organizacinė kontrolė.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) anoniminiai duomenys – informacija, 
kuri niekada nebuvo susieta su duomenų 
subjektu arba kuri surinkta, pakeista arba 
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kitaip tvarkoma tokiu būdu, kad jos 
negalima priskirti duomenų subjektui;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patikslinti šio reglamento taikymo sritį, svarbu apibrėžti anoniminių duomenų 
reikšmę.  23 konstatuojamojoje dalyje minimi anoniminiai duomenys, kuriems neturėtų būti 
taikoma duomenų apsaugos principai. Pateikus anoniminių duomenų apibrėžtį užtikrinamas 
didesnis teisinis tikrumas.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tai siejasi su 33a konstatuojamojoje dalyje (nauja) išdėstyta sutikimo koncepcija.  Užuot 
teisės akte nurodant tikslią sutikimo formą, turėtų būti vadovaujamasi poveikio įvertinimu, 
kuriuo nustatomi tikslūs poreikiai konkrečiame naudotojo patirties kontekste. Reikalavimai, 
kad sutikimas būtų konkretus, aiškus ir duodamas tinkamai informuoto subjekto, išlaikomi, 
bet jie taikomi tik tuo atveju, kai nebuvo atliktas poveikio vertinimas.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) specialios asmens duomenų 
kategorijos – informacija, kuri nurodo 
rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, 
religiją ar tikėjimą, narystę profesinėse 



PE496.562v01-00 22/84 PA\913984LT.doc

LT

sąjungose, taip pat genetinius duomenis, 
duomenis apie sveikatą ar lytinį 
gyvenimą, arba teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones;

Or. en

Pagrindimas

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymui jau dabar taikomi specialūs reikalavimai (žr. 
9 straipsnį). Į šią jautrių duomenų grupę taip pat reikėtų atsižvelgti proporcingumo 
sumetimais, kai nustatomos kitos duomenų valdytojo pareigos (žr. 31 straipsnio pakeitimą). 
Pridėjus šią apibrėžtį užtikrinamas didesnis teisinis tikrumas.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagal 
šiuos skaidrius ir objektyvius kriterijus 
nustatyta vieta: grupės būstinės Europoje 
vieta, grupės įmonės, kuriai pavesta 
atsakomybė už duomenų apsaugą, vieta, 
įmonės, kuri geriausiai gali (valdymo 
funkcijų, administracinių gebėjimų ir t.t. 
požiūriu) laikytis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių ir užtikrinti jų 
vykdymą, arba vieta, kurioje priimami visi 
regiono grupės pagrindiniai sprendimai 
dėl duomenų tvarkymo;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškumo, atspindint realią įmonių, veikiančių keliose šalyse su skirtinga 
jurisdikcija, padėtį.   Tai neturėtų būti interpretuojama kaip palankiausios vietos ieškojimo 
chartija, kadangi pagal šį reglamentą įmonė turi pateikti skaidrius ir objektyvius kriterijus, 
kad pateisintų savo pagrindinės buveinės vietą.
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Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Būtina pridėti „finansinio nusikaltimo“ apibrėžtį, paimtą iš Finansinių veiksmų darbo grupės 
rekomendacijų, kadangi bus leista tvarkyti asmens duomenis siekiant užkirsti kelią 
finansiniams nusikaltimams, juos tirti arba nustatyti.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Sutikimo davimo sąlygos yra išdėstytos 7 straipsnyje. Išbraukus siūlomas vietas, teisinio 
tikrumo tikslais užtikrinama, kad nustatytos teisėto duomenų tvarkymo sąlygos neprieštarautų 
sutikimo davimo sąlygoms pagal 7 straipsnį.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Duomenų tvarkymas teisėtais trečiųjų šalių interesais turi ir toliau būti įmanoma, kaip ir 
pagal Duomenų apsaugos direktyvą 95/46/EB, jeigu laikomasi būtinų sąlygų. Šis duomenų 
tvarkymo būdas yra nepakeičiama daugelio bendrovių teisėtos kasdienės veiklos dalis. 
Pavyzdžiui, trečiųjų šalių adresų naudojimas yra ypatingai svarbus ieškant naujų klientų.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarptautinėse konvencijose, kurių 
viena iš šalių yra Sąjunga arba valstybė 
narė.

Or. en
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Pagrindimas

Visuomenės interesas gali būti išreikštas ir tarptautinėse konvencijose, net jei nesama 
konkrečių nacionalinių arba ES teisės aktų.  Vis dėlto tokiomis konvencijomis turėtų būti 
laikomasi esminių teisės į asmens duomenų apsaugą nuostatų ir proporcingai siekiama 
teisėto tikslo.  Be to, akivaizdu, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas šiuo pagrindu turėtų 
būti suderinamas ir su kitais šio reglamento aspektais.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Taip pat svarbu įtraukti tokius teisėtus interesus, kaip, konkretaus sektoriaus pavyzdžiu, 
sukurti efektyvesnę energijos tiekimo grandinę diegiant pažangiuosius elektros energijos 
tinklus.  Nors duomenų subjekto energijos suvartojimo informacija galbūt nerenkama 
konkrečiam tikslui – užtikrinti efektyvesnį tiekimą apskritai, jei paslaugų teikėjo teisėtas 
interesas yra panaudoti šią informaciją minėtam tikslui siekti, reikėtų numatyti pakankamą 
lankstumą, kad tai būtų įmanoma.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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asmens duomenų tvarkymu.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina nuostata, nes pareiga įrodyti jau taikoma dabar pagal įprastą procedūrinę teisę.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sutikimo, kurį duomenų subjektas 
duoda, kad būtų tvarkomi jo asmens 
duomenys, forma yra proporcinga 
tvarkomų duomenų rūšiai ir duomenų 
tvarkymo tikslui, o tai nustatoma tinkamai 
atlikus 33 straipsnyje apibūdintą 
duomenų apsaugos poveikio vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu proporcingo sutikimo nustatymas susiejamas su poveikio vertinimų 
rezultatais, o tai paskatins pastaruosius naudoti. Kai duomenų apsaugos poveikio vertinimas 
neatliktas, toliau taikomas numatytasis aiškaus sutikimo reikalavimas.
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Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. jei atlikus tokį poveikio vertinimą 
nenustatoma, kad proporcinga yra kita 
sutikimo forma, sutikimas užfiksuojamas 
konkrečiame ir aiškiame tinkamai 
informuoto duomenų subjekto pareiškime 
arba išreiškiamas kitais aiškiais 
pritariamaisiais veiksmais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu proporcingo sutikimo nustatymas susiejamas su poveikio vertinimų 
rezultatais, o tai paskatins pastaruosius naudoti. Kai duomenų apsaugos poveikio vertinimas 
neatliktas, toliau taikomas numatytasis aiškaus sutikimo reikalavimas.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektams turėtų būti nustatytos aiškios ir vienareikšmės sutikimo davimo sąlygos.   
Jei ketinama užtikrinti, kad susitikimo formuluotės nepasiklystų tam kito techninio žargono 
sąvokų, galbūt vietoj „aiškiai“ (angl. distinguishable) turėtų būti rašoma „pastebimai“ (angl. 
conspicuously). Jis turėtų būti paryškintas, o ne aiškiai atskirtas.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą, duotą 
duomenų valdytojui, kuris tvarko asmens 
duomenis gauto sutikimo pagrindu. Jei 
sutikimas numatytas sutartyje arba 
įstatymais, jo atšaukimas priklauso nuo 
sutarties arba teisinių sąlygų. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Pripažįstama, kad dėl sutikimo atšaukimo 
gali būti nutraukti santykiai su duomenų 
valdytoju.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, kad atšaukimo teisė galėtų būti įgyvendinta praktiškai ir būtų 
užtikrintas teisinis tikrumas: juo siekiama paaiškinti, kad pirminis sutikimo gavėjas yra 
vienintelis atšaukimo adresatas. Šis paaiškinamas labai svarbus tais atvejais, kai pagal 
sutikimą gauti duomenys buvo perduoti trečiosioms šalims arba paskelbti.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, jei 
jis nebuvo duotas savanoriškai, ypač tuo 
atveju, kai yra didelis duomenų subjekto ir 
duomenų valdytojo padėties disbalansas, 
susijęs su tuo konkrečiu sutikimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti kiek miglotą frazę „didelis disbalansas“, pateikiant įvykių 
scenarijus, pavyzdžiui, kai duomenų subjektas valdytojo darbuotojas arba kai duomenų 
valdytojas yra viešoji institucija, ir dėl šio disbalanso tampa mažai tikėtina, kad sutikimas 
duotas savanoriškai.
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Draudžiama tvarkyti specialių 
kategorijų asmens duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Specialios asmens duomenų kategorijos apibrėžto 4 straipsnio 1 dalies 9a punkte (naujas) ir 
nebūtina tos apibrėžties kartoti šiame pakeitime.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) tvarkyti duomenis būtina, kad, remiantis 
Sąjungos, valstybės narės teisės aktais arba 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių viena 
iš šalių yra Sąjunga arba valstybė narė,
kuriuose numatytos tinkamos teisėtų 
duomenų subjektų interesų apsaugos 
priemonės, būtų galima atlikti viešojo 
intereso užduotį; arba

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės interesas gali būti išreikštas ir tarptautinėse konvencijose, net jei nesama 
konkrečių nacionalinių arba ES teisės aktų.  Vis dėlto tokiomis konvencijomis turėtų būti 
laikomasi esminių teisės į asmens duomenų apsaugą nuostatų ir proporcingai siekiama 
teisėto tikslo.  Be to, akivaizdu, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas šiuo pagrindu turėtų 
būti suderinamas ir su kitais šio reglamento aspektais.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tvarkyti sveikatos duomenis būtina 
sveikatos priežiūros tikslais ir su sąlyga, 
kad laikomasi 81 straipsnyje nustatytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių; arba

h) tvarkyti sveikatos duomenis būtina 
sveikatos priežiūros tikslais, įskaitant 
atvejus, kai jie naudojami atliekant 
istorinius, statistinius arba mokslinius 
tyrimus, ir su sąlyga, kad laikomasi 
81 straipsnyje nustatytų sąlygų ir apsaugos 
priemonių; arba

Or. en

Pagrindimas

Šis paaiškinimas būtinas siekiant apsaugoti medicininių duomenų, naudojamų istorinių, 
statistinių ar mokslinių tyrimų tikslais, tvarkymą.  Mokslininkai labai pasitiki pacientų 
registrais ir biologiniais bankais, klinikiniais ir taikomaisiais tyrimais ir todėl būtina 
užtikrinti asmens duomenų tvarkymą sveikatos tikslais.
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Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama Komisijos formuluotė numatant duomenis apie teistumą tvarkančios 
organizacijos kontrolę, kurią vykdo priežiūros institucija. Taip pat patikslinama, kad ne 
kiekvienu duomenų tvarkymo teisinės arba įstatyme nustatytos vykdymo pareigos tikslais 
atveju, to bus aiškiai reikalaujama pagal įstatymą.  Tam tikrais atvejus šie duomenys bus 
tvarkomi vykdant apdairaus rizikos valdymo procesą, kuriuo siekiama užkirsti kelią įstatymų 
pažeidimui.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas suteikti informaciją apie sutarčių nuostatas ir bendrąsias sąlygas yra tinkamai 
reguliuojamas civilinės teisės normomis. O duomenų apsaugos požiūriu reikia užtenka 
suteikti informaciją tik apie duomenų tvarkymo tikslus ir teisėtus interesus.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atveju duomenų saugojimo laikotarpis negali būti nustatytas iš anksto (pavyzdžiui, 
nuolatinių sutarčių atveju). Taip pat gali atsirasti pagrįstas poreikis saugoti duomenis net ir 
nutraukus sutartinius santykius.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai;

Or. en

Pagrindimas

Nustačius pareigą nurodyti priežiūros institucijos duomenis ryšiams ir susiejus ją su
atsakomybe dėl suteiktos neteisingos informacijos, reikėtų nuolat tikrinti atitinkamą 
informaciją, o tai būtų neproporcinga, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Visaapimantis į išlygą panašus punktas, papildantis jau ir taip didelius informavimo 
įsipareigojimus gali sukurti didelį teisinį netikrumą.  Nei suinteresuotoji įmonė, nei vartotojas 
iš šios formuluotės negali teisiniu požiūriu aiškiai įvertinti, kokia informacija turi būti 
teikiama kiekvienu atskiru atveju.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai asmens duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, be 
1 dalyje nurodytos informacijos, duomenų 
subjektui praneša ir apie tai, ar asmens 
duomenys turi būti teikiami privaloma
tvarka ar savanoriškai, taip pat nurodo 
galimas tokių duomenų nepateikimo 
pasekmes.

2. Kai asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, be 
1 dalyje nurodytos informacijos, duomenų 
subjektui praneša ir apie tai, ar asmens 
duomenys turi būti teikiami privaloma 
tvarka.

Or. en

Pagrindimas

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice.
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kai asmens duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, be 
1 dalyje nurodytos informacijos, duomenų 
subjektui praneša ir asmens duomenų 
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šaltinį. šaltinį, išskyrus atvejus, kai duomenys 
gauti iš viešai prieinamo šaltinio, kai 
duomenų perdavimas numatytas teisės 
aktuose arba kai duomenys tvarkomi su 
atitinkamo asmens profesine veikla 
susijusiais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Be šiame pakeitime išvardytų išimčių prievolė teikti informaciją apie duomenų šaltinį būtų 
neproporcinga.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto – tuo metu, kai asmens 
duomenys įrašomi, arba per pagrįstą 
laikotarpį po jų surinkimo, atsižvelgiant į 
konkrečias duomenų rinkimo ar kitokio 
tvarkymo aplinkybes, arba – jeigu 
ketinama duomenis atskleisti kitam 
duomenų gavėjui – ne vėliau kaip 
atskleidžiant duomenis pirmą kartą;

b) jeigu asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto – tuo metu, kai asmens 
duomenys įrašomi, arba per pagrįstą 
laikotarpį po jų surinkimo, atsižvelgiant į 
konkrečias duomenų rinkimo ar kitokio 
tvarkymo aplinkybes, arba – jeigu 
ketinama duomenis atskleisti kitam 
duomenų gavėjui – ne vėliau kaip 
atskleidžiant duomenis pirmą kartą arba –
jeigu duomenys naudojami palaikyti 
ryšiams su tuo asmeniu – ne vėliau, kaip 
susisiekiant su tuo asmeniu pirmą kartą;

Or. en

Pagrindimas

Jei atitinkama informacija suteikiama tuo metu, tinkamai atsižvelgiama į duomenų subjekto 
teisę į apsisprendimą informacijos atžvilgiu.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto arba negalima nustatyti 
tvarkomų duomenų subjekto tapatybės 
(netiesiogiai identifikuojami arba 
pseudoniminiai duomenys) ir pateikti 
tokią informaciją neįmanoma arba 
pareikalautų neproporcingų pastangų; arba

Or. en

Pagrindimas

Prieigos teisė reiškia tai, kad duomenų valdytojas gali nustatyti asmens tapatybę, tačiau taip 
yra ne visada, pavyzdžiui, kai jis turi netiesiogiai identifikuojamus duomenis.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tai, kad duomenų subjektas turi teisę 
prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba 
ištrinti su juo susijusius asmens duomenis 
arba nesutikti, kad tokie asmens duomenys 
būtų tvarkomi;

e) tai, kad duomenų subjektas turi teisę 
prašyti duomenų valdytojo pagal 16 
straipsnį ištaisyti arba ištrinti su juo 
susijusius asmens duomenis arba nesutikti, 
kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi;

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai.

Or. en
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Pagrindimas

Nustačius pareigą nurodyti priežiūros institucijos duomenis ryšiams ir susiejus ją su 
atsakomybe dėl suteiktos neteisingos informacijos, reikėtų nuolat tikrinti atitinkamą 
informaciją, o tai reikštų neproporcingas pastangas, visų pirma mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies g punkte 
nurodytos informacijos apie asmens 
duomenų turinį pateikimo kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) duomenų subjektas atšaukia sutikimą, 
kuriuo pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą 
grindžiamas duomenų tvarkymas, arba kai 
yra pasibaigęs saugojimo laikotarpis, dėl 
kurio duotas sutikimas, ir jeigu nėra jokio 
kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis,
nebent duomenų valdytojui reikėtų dėti 
neproporcingas pastangas, kad užtikrintų 
visų duomenų ištrynimą.

Or. en

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į interneto pobūdį ir galimybes skelbti informaciją įvairiose svetainėse visame 
pasaulyje, ši nuostata yra neįgyvendinama.
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Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Duomenų valdytojas 1 dalyje 
nurodytomis sąlygomis ir pagal savo 
technines ir praktines galimybes 
nedelsdamas ištrina asmens duomenis, 
išskyrus atvejus, kai asmens duomenis 
būtina išsaugoti:

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į 1 dalį suteikia aiškumo ir neleidžia susidaryti įspūdžiui, kad 1 ir 3 dalyse 
nurodytos sąlygos vienos kitoms prieštarauja.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kitos valstybės narės gali turėti įstatymų, pagal kuriuos reikalaujama, kad duomenų 
valdytojas nesuteiktų teisės būti pamirštam. Duomenis gali reikėti saugoti atskaitomybės 
tikslais pagal, pavyzdžiui, finansinių ataskaitų teikimo taisykles.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) duomenų valdytojas turi saugoti 
asmens duomenis, kad užtikrintų, jog 
remiantis 19 pagal straipsnį išreikštu 
nesutikimu, tolesnis atitinkamų duomenų 
tvarkymas nebūtų atliekamas.

Or. en

Pagrindimas

Jei pagal 19 straipsnį išreiškiamas nesutikimas, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, 
nebegalima toliau tvarkyti atitinkamų duomenų. Siekiant užtikrinti, kad atitinkami duomenys 
iš tikrųjų nebūtų naudojami taikant duomenų tvarkymo priemones ateityje, jie turi būti ne 
ištrinti, o užblokuoti arba kitaip pažymėti.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius (-es):

Išbraukta.

a) 1 dalies taikymo konkretiems 
sektoriams ir konkrečiais duomenų 
tvarkymo atvejais kriterijus ir 
reikalavimus;
b) kitas nuorodų į asmens duomenis, jų 
kopijų ar dublikatų ištrynimo iš viešai 
prieinamų ryšio paslaugų priemonių 
sąlygas, kaip nurodyta 2 dalyje;
c) 4 dalyje nurodyto asmens duomenų 
tvarkymo apribojimo kriterijus ir sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 ir 2 dalyse nurodytos teisės neturi 
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varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant komercines paslaptis arba 
intelektinės nuosavybės teises. Tokie 
svarstymai neturėtų lemti, kad duomenų 
subjektui būtų atsisakyta suteikti visą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Naudojama 51 konstatuojamosios dalies formuluotė dėl teisės susipažinti su duomenimis. 
Turi būti tinkamai atsižvelgiama į duomenų perkeliamumo ribas, ypač susijusias su teisėtais 
verslo įmonių interesais saugoti komercines paslaptis ir intelektinės nuosavybės teises, tai 
darant pagrįstai..

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Elektroninį formatą, susijusias funkcijas
ir asmens duomenų persiuntimo pagal 2 
dalį procedūras nustato duomenų 
valdytojas, atsižvelgdamas į tinkamiausius 
esamus sektoriaus standartus arba į 
sektoriaus suinteresuotųjų šalių ar 
standartizacijos įstaigų nustatytus 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Organizacijoms turėtų būti suteikta galimybė nustatyti asmens duomenų perkėlimo formatas, 
atsižvelgiant į atitinkamą produktą ar paslaugą ir į dominuojančias technologijas. Šiuo 
pakeitimu bus užtikrintas reikiamas lankstumas šiuo atžvilgiu.

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

konkrečiu atveju susijusių svarbių ir 
apsaugos vertų priežasčių bet kuriuo metu 
nesutikti, kad asmens duomenys būtų 
tvarkomi 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose numatytais atvejais. Jei 
išreiškiamas pagrįstas nesutikimas, 
duomenų valdytojas tvarkydamas 
duomenis nebegali naudotis šiais 
duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai atspindi veiksmingą ir patikrintą Direktyvos 95/46/EB 14a straipsnyje numatytą 
nuostatą dėl nesutikimo. Nėra pagrindo keisti esamą sistemą. Nėra žinomų praktinių šios 
srities problemų, kurios pateisintų teisės akto pasiūlymo pakeitimą.  Tai pasakytina dar ir 
dėlto, kad dabar reglamentas bus taikomas tiesiogiai, taigi nebebus direktyvos suteikiamo 
lankstumo.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ji yra būtina gyvybiniams duomenų 
subjekto interesams apsaugoti arba ginant 
viešąjį interesą, kaip numatyta 5 
straipsnio d ir e punktuose;

Or. en

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) ji yra būtina kitų duomenų subjektų 
teisėms apsaugoti, pavyzdžiui, sukčiavimo 
nustatymo arba pažeidimų arba kitos 
neteisėtos veiklos nustatymo pagal 
Sąjungos ar valstybių narių teisės aktus 
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tikslais;

Or. en

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) ji yra susijusi su duomenimis, kurie 
buvo padaryti anoniminiais.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra duomenys, kurie visam laikui padaromi anoniminiais, kaip apibrėžta 1 straipsnio 1 
dalies 2b punkte (naujas).

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba išankstinio konsultavimosi su 

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

laikymasis pagal 34 straipsnio 1 ir 2 dalis;

Or. en

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) aiški ir lengvai vykdoma duomenų 
valdymo politika, atitinkanti duomenų 
valdytojo tvarkomų duomenų kiekį ir rūšį 
ir duomenų apsaugos pažeidimo riziką, 
susijusią su tų duomenų tvarkymu;

Or. en

Pagrindimas

Papildomais punktais siekiama suteikti pagrindą tikram, įgyvendinamam atskaitingumo 
mechanizmui, kuris gali būti pakankamai lankstus, kad galėtų būti taikomas ir didelėse 
įmonėse ir mažesnėse organizacijose. Tokia koncepcija atitinka jau dabar kitose atitikties 
užtikrinimo sistemose, pavyzdžiui, kovos su kyšininkavimu nuostatose, taikomą geriausią 
praktiką.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) įrodymai, kad aukščiausioji vadovybė 
yra įsipareigojusi įgyvendinti duomenų 
valdymo politiką visoje įmonėje, kad būtų 
užtikrinta atitiktis šio reglamento 
nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Papildomais punktais siekiama suteikti pagrindą tikram, įgyvendinamam atskaitingumo 
mechanizmui, kuris gali būti pakankamai lankstus, kad galėtų būti taikomas ir didelėse 
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įmonėse ir mažesnėse organizacijose. Tokia koncepcija atitinka jau dabar kitose atitikties 
užtikrinimo sistemose, pavyzdžiui, kovos su kyšininkavimu nuostatose, taikomą geriausią 
praktiką.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pritaikytoji duomenų apsauga ir 
standartizuotoji duomenų apsauga

Pritaikytoji duomenų apsauga

Or. en

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų tinkamų priemonių ir 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
visų pirma įvairiems sektoriams, 
produktams ir paslaugoms taikomus 
pritaikytosios duomenų apsaugos 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atstovas veikia duomenų valdytojo vardu ir yra duomenų valdytojas ES. Principas „ne dukart 
už tą patį“.
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Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų
strategijų ir priemonių, kurių imtasi 
siekiant užtikrinti, kad asmens duomenų, 
už kuriuos jis atsakingas, tvarkymas 
vyksta laikantis 22 straipsnio nuostatų,
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Griežtas reikalavimas saugoti visos duomenų tvarkymo veiklos dokumentus yra 
neįgyvendinamas nei tarptautinėse, nei mažesnėse įmonėse, ir tai neužtikrintų didesnės 
klientų privatumo apsaugos.  Siūlomu pakeitimu vengiama formalių ir apsunkinančių 
duomenų apsaugos atitikties programų, kurios sukuria daug kanceliarinio darbo, bet 
nepadeda pagerinti jas taikančių subjektų veiklos metodų.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Dokumentuose pateikiama 
informacija, kurios reikia, kad priežiūros 
institucija galėtų įvertinti, ar duomenų 
valdytojas arba tvarkytojas laikosi šio 
reglamento, įskaitant taikytinų vidaus 
priemonių ir mechanizmų, skirtų 
užtikrinti 22 straipsnio laikymąsi, aprašą.

Or. en

Pagrindimas

Griežtas reikalavimas saugoti visos duomenų tvarkymo veiklos dokumentus yra 
neįgyvendinamas nei tarptautinėse, nei mažesnėse įmonėse, ir tai neužtikrintų didesnės 
klientų privatumo apsaugos.  Siūlomu pakeitimu vengiama formalių ir apsunkinančių 
duomenų apsaugos atitikties programų, kurios sukuria daug kanceliarinio darbo, bet 
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nepadeda pagerinti jas taikančių subjektų veiklos metodų.

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

Išbraukta.

a) duomenų valdytojo arba bet kurio 
bendro duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo, taip pat atstovo, jei toks yra, 
vardas ir pavardė (pavadinimas) ir 
duomenys ryšiams;
b) duomenų apsaugos pareigūno, jei toks 
yra, vardas ir pavardė ir duomenys 
ryšiams;
c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies f punktu;
d) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;
e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;
f) jei taikoma, duomenų perdavimas į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tos trečiosios 
šalies arba tarptautinės organizacijos 
pavadinimą, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 1 
dalies h punktu, tinkamų apsaugos 
priemonių dokumentai;
g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;
h) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
mechanizmų aprašymas.

Or. en
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Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį Išbraukta.
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priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, 
visų pirma atsižvelgiant į technologijų 
raidą ir pritaikytosios privatumo apsaugos 
bei standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

Or. en

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kai padaromas asmens duomenų 
saugumo pažeidimas, susijęs su 
specialiomis asmens duomenų 
kategorijomis,, asmens duomenimis, 
kuriems taikomas profesinio slaptumo 
reikalavimas, duomenimis apie teistumą 
arba įtarimą padarius baudžiamąją veiką, 
arba asmens duomenimis apie banko arba 
kredito kortelių sąskaitas, ir jis kelia 
didelę grėsmę duomenų subjekto teisėms 
ar teisėtiems interesams, duomenų 
valdytojas, nepagrįstai nedelsdamas, 
praneša apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus turėtų būti kokybiniai, o ne tik kiekybiniai.  
Jei padaromas didelis esminis pažeidimas, dėl kurio gali nukentėti duomenų subjektas, 
duomenų valdytojas, prieš kreipdamasis į priežiūros instituciją, visų pirma turėtų siekti 
ištaisyti pažeidimą.  Nustačius griežtus, bet nepraktiškus terminus visų įmanomų formų 
duomenų saugumo pažeidimams, nukentėtų kokybės kontrolė vertinant, kas sudaro tikrą 
grėsmę duomenų subjektas, ir, dar blogiau, dėl didelio pranešimų kiekio ir dažnumo būtų 
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perkrautos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kai 31 straipsnio 1 dalyje nurodytas
asmens duomenų saugumo pažeidimas 
kelia rimtą grėsmę duomenų subjekto 
teisėms arba teisėtiems interesams, 
duomenų valdytojas, po to, kai pateikia 
tame straipsnyje nurodytą pranešimą, 
nepagrįstai nedelsdamas apie pažeidimą 
praneša duomenų subjektui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti proporcingumą, būtina kokybiškai apriboti šį pranešimo reikalavimą iki 
tam tikrų rūšių asmens duomenų ir tik tada, kai kyla didelės neigiamos pasekmės. Tai neleis 
kompetentingų institucijų apkrauti pranešimais, susijusiais su nereikšmingomis pretenzijomis.
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Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika kyla 
visų pirma atliekant šias duomenų 
tvarkymo operacijas:

2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika kyla 
atliekant šias duomenų tvarkymo 
operacijas:

Or. en

Pagrindimas

Teisinio tikrumo sumetimais būtina aiškiai ir išsamiai nurodyti, kokia konkreti rizika kyla.

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Aktyvus siekis išsiaiškinti duomenų subjektų nuomonę sudaro neproporcingą naštą duomenų 
valdytojams.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinis leidimas ir išankstinis 
konsultavimasis

Išankstinis konsultavimasis

Or. en

Pagrindimas

Vidinis nuoseklumas su 70 konstatuojamojoje dalyje nurodytais tikslais.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes.
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, veikdamas duomenų valdytojo 
pavedimu, prieš pradėdamas tvarkyti 9 
straipsnyje numatytų specialių kategorijų 
asmens duomenis, konsultuojasi su 
priežiūros institucija ir taip užtikrina, kad 
numatytas duomenų tvarkymas atitiktų šį 
reglamentą ir visų pirma būtų sumažinta 
duomenų subjektams kylanti rizika, jeigu:

Or. en

Pagrindimas

Svarbu turėti rizika pagrįstą išankstinio konsultavimosi modelį.  Dėl būtinybės pateikti 
pranešimą kiekvieną kartą, kai pakeičiama tvarkymo operacija, labai padidės pranešimų 
priežiūros institucijai skaičius ir mažai tikėtina, kad jos galės juos visus išnagrinėti. Pateikti 
pranešimą turėtų būti reikalaujama tada, kai tvarkymo operacijos susijusios su jautriais 
duomenimis arba kai įsisteigia naujas  duomenų tvarkytojas.

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija nustato duomenų 
tvarkymo operacijas, dėl kurių reikia iš 

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

iš anksto konsultuotis pagal 2 dalies b 
punktą, ir viešai jas paskelbia. Priežiūros 
institucija šiuos sąrašus pateikia Europos 
duomenų apsaugos valdybai.

Or. en

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 2 dalies a punkte 
nurodytos didelės konkrečios rizikos 
nustatymo kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Duomenų valdytojo arba duomenų
tvarkytojo vykdomoji vadovybė remia
duomenų apsaugos pareigūną jam 
atliekant savo pareigas ir teikia 37 
straipsnyje nurodytiems vaidmenims ir 
pareigoms atlikti būtinus darbuotojus, 
patalpas, įrangą ir kitus išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo ir pareigos taip pat turėtų būti apibrėžtos labiau 
strateginiu lygmeniu, kad būtų užtikrintas duomenų apsaugos efektyvumas numatant tinkamą 
atskaitomybės vykdomajai vadovybei grandį.

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) kurti asmens duomenų saugumo 
pažeidimų stebėjimo, dokumentavimo, 
pranešimų priežiūros institucijai ir 
duomenų subjektui pagal 31 ir 32 
straipsnius procesus;
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Or. en

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stebėti, kaip duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas atlieka duomenų 
apsaugos poveikio vertinimą ir teikia 
prašymus dėl išankstinio leidimo arba 
išankstinio konsultavimosi, jei to reikia 
pagal 33 ir 34 straipsnius;

f) kurti stebėjimo, kaip duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
atlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimą ir teikia prašymus dėl išankstinio 
leidimo arba išankstinio konsultavimosi, jei 
to reikia pagal 33 ir 34 straipsnius 
procesus;

Or. en

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) užtikrinti, kad būtų nustatytos 
atskaitomybės priemonės, nurodytos 22 
straipsnio 2 dalies c–eb punktuose;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinamas pagrindinis duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo atskaitomybės aukščiausio 
lygio vadovybei grandinėje.

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stebėti, ką į prašymus atsako priežiūros 
institucija, ir priežiūros institucijos 
prašymu arba savo iniciatyva su ja 

g) padėti atsakyti į priežiūros institucijos
prašymus ir priežiūros institucijos prašymu 
arba savo iniciatyva su ja bendradarbiauti 
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bendradarbiauti pagal duomenų apsaugos 
pareigūno kompetenciją.

pagal duomenų apsaugos pareigūno 
kompetenciją.

Or. en

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu skatinama ir sudaromos sąlygos, kad būtų sukurta sistema, kurioje 
reguliavimo institucijos akredituoja nepriklausomus vertintojus – tiek visoms įmonėms, tiek 
konkretiems produktams arba technologijoms vertinti.

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį arba nusprendė, kad 
trečioji šalis, trečiojoje šalyje esanti 
teritorija ar duomenų tvarkymo sektorius 
ar tarptautinė organizacija neužtikrina 
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duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

tinkamo duomenų apsaugos lygio pagal 
šio straipsnio 5 dalį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautiniu lygiu duomenis
perduodančiai tarptautinei organizacijai tik 
tuo atveju, jei duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas nustato su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones teisiškai privalomu 
dokumentu.

Or. en

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo taikyti nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą standartinėms nuostatoms 
patvirtinti, taip pat ir šiuo atveju tam nėra poreikio.

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu duomenys perduodami remiantis 
sutarties sąlygomis, kaip nurodyta šio 
straipsnio 2 dalies d punkte, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas iš 

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

priežiūros institucijos gauna išankstinį 
leidimą taikyti tas sutarties sąlygas pagal 
34 straipsnio 1 dalį. Jeigu duomenys 
perduodami vykdant duomenų tvarkymo 
veiklą, kuria daromas didelis poveikis 
laisvam asmens duomenų judėjimui 
Sąjungoje, priežiūros institucija taiko 57 
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

The consistency mechanism should be used only when justified, i.e. when the  transfer 
substantially affects the free movement of data, but not when it affects data subjects for more 
than one Member State, as that penalizes with more administrative burden those controllers 
and processors that have activities in more than one member state. The competent 
supervisory authority, the hosting competent authority should not have its competence in its 
territory undermined.  The so called one-stop shop would be significantly undermined 
otherwise.  As this is a regulation that is directly applicable in all Member States, there 
should be no doubt that the competent supervisory authority of the controller or the processor 
will only authorize contractual clauses applicable to the controller or the processor. The 
consistency mechanism can however apply in cases where the transfer of data is to be 
prohibited, or there is already a possibility to coordinate investigations. Finally, an 
equivalent obligation to submit the approval of contractual clauses by the Article 29 WP does 
not exist in the current legislative homework (i.e. Directive 95/46).

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Priežiūros institucija patvirtina įmonei 
privalomas taisykles, jeigu:

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo taikyti nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą įmonėms privalomoms taisyklėms
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patvirtinti. Pagal dabartinę duomenų apsaugos sistemą tai nedaroma.

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypti leidžiančios nuostatos Kitos teisėtos tarptautinio duomenų 
perdavimo priežastys 

Or. en

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuolaikinėje duomenimis pagrįstoje visuomenėje nėra pagrindo išskirti dažnus perdavimus, 
kadangi tai neatspindi duomenų srautų tikrovės, taigi tai prieštarautų tikslui užtikrinti laisvą 
duomenų srautą.

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Viešasis interesas taip pat gali pripažintas tarptautinėse konvencijose, net jei nėra konkrečių 
nacionalinių arba ES teisės aktų.  Tokiose konvencijose vis dėlto turėtų būti laikomasi 
esminių teisės į asmens duomenų apsaugą nuostatų ir proporcingai siekiama teisėto tikslo.  
Be to, bet koks asmens duomenų tvarkymas, vykdomas šiuo pagrindu, turėtų, savaime 
suprantama, atitikti visus kitus šio reglamento aspektus.

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius svarbius viešojo 
intereso pagrindus, kaip apibrėžta 1 dalies 
d punkte, taip pat 1 dalies h punkte 
nurodytų tinkamų apsaugos priemonių 
kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė nustato, kad
viena arba kelios valdžios institucijos 
stebi, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, 
ir padeda jį nuosekliai taikyti visoje 

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

Sąjungoje, kad būtų apsaugotos fizinių 
asmenų pagrindinės teisės ir laisvės 
tvarkant jų asmens duomenis ir 
palengvintas laisvas asmens duomenų 
judėjimas Sąjungoje. Siekdamos šių tikslų, 
priežiūros institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai paskirta atsakinga priežiūros institucija siekiant veiksmingai įgyvendinti 
vieno langelio principą.

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
46 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena priežiūros institucija turi 
įgaliojimą skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus, visų pirma 
nurodytus 79 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse. 
Priežiūros institucijos gali skirti sankcijas 
tik duomenų valdytojams arba duomenų 
tvarkytojams, kurių pagrindinė buveinė 
yra toje pačioje valstybėje narėje, arba 
kartu pagal 56 ir 57 straipsnių nuostatas, 
jei pagrindinės įstaigos priežiūros 
institucija nesiima veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinamas ir išryškinamas priežiūros institucijų vaidmuo skiriant sankcijas.

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atlikdama savo pareigas ir naudodamasi 1. Atlikdama savo pareigas ir naudodamasi 
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jai suteiktais įgaliojimus, priežiūros 
institucija veikia visiškai nepriklausomai.

jai suteiktais įgaliojimus, priežiūros 
institucija veikia visiškai nepriklausomai, 
nepaisant VII skyriaus nuostatų dėl 
bendradarbiavimo ir nuoseklumo.

Or. en

Pagrindimas

Reikia tinkamai atsižvelgti į priežiūros institucijų įpareigojimus viena kitai pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą.

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų laikomasi nuostatų 
dėl 34 straipsnyje nurodytų išankstinių 
leidimų ir išankstinio konsultavimosi;

d) užtikrinti, kad būtų laikomasi nuostatų 
dėl 34 straipsnyje nurodyto išankstinio 
konsultavimosi;

Or. en

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) informuoti duomenų valdytoją ir 
(arba) duomenų tvarkytoją apie teismines 
teisių gynimo priemones jos sprendimui 
apskųsti.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatas dėl priežiūros institucijos įgaliojimų palyginti su duomenų valdytoju ir (arba) 
tvarkytoju reikėtų papildyti aiškiai nurodant duomenų valdytojų ir (arba) duomenų tvarkytojų 
teisines apsaugos priemones.
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Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucijos nustato praktinius 
konkrečių bendradarbiavimo veiksmų 
aspektus.

4. Priežiūros institucijos savo darbo 
tvarkos taisyklėse nustato praktinius 
konkrečių bendradarbiavimo veiksmų 
aspektus. Darbo tvarkos taisyklės viešai 
skelbiamos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įmonėms, kurioms šios priemonės tiesiogiai daro poveikį, nėra teisinių apsaugos priemonių.

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos duomenų apsaugos valdyba 
priima savo darbo tvarkos taisykles ir pati 
nustato savo darbo tvarką. Ji visų pirma 
užtikrina, kad pasibaigus nario kadencijai 
arba jam atsistatydinus toliau būtų 
atliekamos pareigos, kad būtų sudaryti 
konkrečių klausimų arba sektorių pogrupiai 
ir kad būtų nustatytos su 57 straipsnyje 
nurodytu nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmu susijusios jos procedūros.

2. Europos duomenų apsaugos valdyba 
priima savo darbo tvarkos taisykles ir pati 
nustato savo darbo tvarką. Ji visų pirma 
užtikrina, kad pasibaigus nario kadencijai 
arba jam atsistatydinus toliau būtų 
atliekamos pareigos, kad būtų sudaryti 
konkrečių klausimų arba sektorių pogrupiai 
ir kad būtų nustatytos su 57 straipsnyje 
nurodytu nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmu susijusios jos procedūros ir 
atitinkamam duomenų valdytojui arba 
tvarkytojui taikytinas teisinės apsaugos 
priemonės.

Or. en
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Pagrindimas

Nėra aiškiai numatytų atitinkamam duomenų valdytojui ir (arba) duomenų tvarkytojui 
taikytinų teisinių apsaugos priemonių.

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tai, ar duomenys priklauso „jautrių“ duomenų kategorijai, turėtų atsispindėti baudos 
sumoje.

Pakeitimas125
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Priežiūros institucija gali duoti raštišką 
įspėjimą neskirdama jokių sankcijų. 
Priežiūros institucija gali skirti baudą, 
kurios suma už pakartotinius arba 
tyčinius pažeidimus gali būti iki 
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1 000 000 EUR, o įmonės atveju – iki 
1 proc. jos metinės pasaulinės apyvartos.

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; or
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išlaikyti didžiausią baudos sumą, kurią gali skirti priežiūros institucija ir kuri gali 
siekti 1 mln. EUR, o įmonėms – 1 proc. jos metinės pasaulinės apyvartos. Tačiau reikia 
išlaikyti priežiūros institucijų nepriklausomumo principą pagal ES pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnio 3 dalį. Be to, taikant nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą ir 
58 straipsnio 3 ir 4 dalis, bus padedama ES vykdyti suderintą administracinių baudų politiką.

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 250.000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 
skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ima mokestį už informaciją arba 
atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 500 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nesuteikia duomenų subjektui 
galimybės susipažinti arba neištaiso 
asmens duomenų pagal 15 ir 16 
straipsnius, arba nepateikia reikšmingos 
informacijos duomenų gavėjui pagal 13 
straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepaiso teisės būti pamirštam arba 
teisės reikalauti ištrinti duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima 
visų būtinų veiksmų, kad informuotų 
trečiuosius asmenis, kad duomenų 
subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus pagal 17 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 

Išbraukta.
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duomenis į kitą programą, pažeisdamas 
18 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių 
su saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko 
duomenų tvarkymo istoriniais, 

Išbraukta.
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statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 
straipsnius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;

Išbraukta.

Or. en



PA\913984LT.doc 75/84 PE496.562v01-00

LT

Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 

Išbraukta.
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organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba 
duomenų srautų sustabdymo pagal 
53 straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 
straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies o punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius, 
atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

II skyrius (bendrieji principai), III skyrius 
(duomenų subjektų teisės), IV skyrius –
(duomenų valdytojas ir duomenų
tvarkytojas), V skyrius (asmens duomenų
perdavimas į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms), VI skyrius 
(nepriklausomos priežiūros institucijos), 
VII skyrius (bendradarbiavimas ir 
nuoseklumas), taip pat VIII skyriaus 
(teisių gynimo priemonės, atsakomybė ir 
sankcijos) 73, 74, 76 ir 79 straipsniai 
netaikomi, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
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duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie teisės aktų 
nuostatas, kurias ji priėmė pagal 1 dalį, ir 
nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
tas nuostatas keičiančius teisės aktus ar 
su jomis susijusius pakeitimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
83 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83a straipsnis
Teistumo duomenų tvarkymas finansinių 

nusikaltimų prevencijos tikslais
Laikantis šio reglamento ribų ir pagal 9 
straipsnio 2 dalies j punktą asmens 
duomenų apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkymas 
turi būti leidžiamas, jei kartu numatomos 
atitinkamos duomenų subjekto 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos 
priemonės ir duomenys tvarkomi:
a) finansinių nusikaltimų prevencijos, 
tyrimo ar išaiškinimo tikslais, arba
b) visuomenės interesų, pavyzdžiui, 
apsaugos nuo tarpvalstybinių finansinių 
nusikaltimų grėsmių, tikslais, 
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ir bet kuriuo atveju, tai būtinai turi būti 
atliekama negavus ieškomo duomenų 
subjekto sutikimo, kad nebūtų trukdoma 
siekti šių tikslų.

Or. en

Pagrindimas

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime.  Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
83 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai asmens duomenys renkami 
statistikos ir visuomenės sveikatos tikslais, 
jie turėtų tapti anoniminiais iš karto po 
duomenų rinkimo, tikrinimo ar derinimo 
operacijų, išskyrus atvejus, kai 
identifikuoti duomenis vis dar būtina 
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statistiniais [1] ir visuomenės sveikatos 
tikslais, pavyzdžiui, atliekant 
epidemiologinius, pritaikomuosius ir 
klinikinius tyrimus.

Or. en

([1] Europos Tarybos rekomendacijos Nr. R (97) dėl statistiniais tikslais renkamų ir 
tvarkomų asmens duomenų apsaugos, kurią patvirtino Ministrų komitetas 1997 m. 
rugsėjo 30 d. vykusio 602-ojo ministrų pavaduotojų susitikimo metu, priedo 8 dalis.)

Pagrindimas

Epidemiologiniai tyrimai labai priklauso nuo „susietų duomenų“ ir negali būti atliekami su 
visiškai anoniminiais arba pseudoniminiais duomenimis. Susietų duomenų tyrimai yra 
prabanga tam tikroms Europos Sąjungos šalims ir esama tikimybės, kad su šiame 
privalomame reglamente siūlomomis priemonėmis šios svarbių tyrimų rūšies bus atsisakyta.

Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kai duomenų subjekto reikalaujama 
duoti sutikimą dėl medicininių duomenų 
tvarkymo tik visuomenės sveikatos tyrimų 
tikslais, duomenų subjektui gali būti 
pasiūlyta galimybė duoti bendrą 
susitikimą epidemiologiniams, 
taikomiesiems ir klinikiniams tyrimams 
atlikti.

Or. en

Pagrindimas

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
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Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data.
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 
5 dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 
straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 
20 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 
dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 
5 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 
straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 
32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 
dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 
11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 

2. 14 straipsnio 7 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 35 straipsnio 
11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 
straipsnio 2 dalyje ir 43 straipsnio 3 dalyje 
nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.
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straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 
44 straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 6 
dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalyje
nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2 
dalis, 2 straipsnio b ir c punktai, 6 ir 9 
straipsniai išbraukiami.

Or. en

Pagrindimas

In their recent Opinion on Geolocation Services in Smart Mobile Devices, the Article 29 
Working Party acknowledges the relevant and primary legal framework for regulating 
location data should be the Directive 95/46EC. Since the GDPR now includes “location 
data” as defined in Article 4(1), deleting Article 2(c) and 9 of Directive 2002/58/EC ensures 
legal certainty and consistency for individuals and business, removes dual regulation and 
supports a harmonised internal market on location based services and location privacy. Such 
an internal market will help drive consumer confidence and trust supporting the digital 
agenda and growth. Article 6 of Directive 2002/58/EC did define “Traffic Data” as personal 
data without any exemptions. This was fully correct at the time the rule was established.
However, today traffic data from publicly available electronic communications services is 
increasingly used for machine-to-machine (m2m) communication – the so-called Internet of 
the Things. Protecting such traffic data does however not require the same levels of 
protection such as personal data does. The Internet of Things is crucial for the delivery of 
smart grids, smart cities and other technological innovations in the near future so it is 
incumbent on policymakers to provide a stable regulatory environment for such innovation.


