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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija 2012. gada 25. janvārī iesniedza priekšlikumu ES datu aizsardzības 
noteikumu vispārējai reformai. Ierosinātās regulas mērķis ir saskaņot privātuma tiesības 
tiešsaistē un nodrošināt šādu datu brīvu apriti Eiropas Savienībā.

Ierosinātajā regulā arī paredzēts:

 pielāgot datu aizsardzību digitālās pasaules mainītajam pieprasījumam, zinot, ka 
pašreizējie noteikumi ir pieņemti pirms 17 gadiem, kad mazāk nekā 1 % eiropiešu 
izmantoja internetu;

 novērst pašreizējās atšķirības 1995. gada noteikumu piemērošanā dažādās dalībvalstīs 
un nodrošināt to, ka personas datu aizsardzības pamattiesības tiek vienādi piemērotas 
visās Savienības darbības jomās;

 stiprināt patērētāju uzticību tiešsaistes pakalpojumiem, tos labāk informējot par 
tiesībām un datu aizsardzību, ieviešot tiesības uz datu labošanu, tiesības tikt 
aizmirstam, tiesības izdzēst, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst;

 stiprināt digitālo vienoto tirgu, samazinot pašreizējo sadrumstalotību un 
administratīvo slogu un, runājot vispārīgāk, uzņemties nopietnu lomu stratēģijā 
„Eiropa 2020”. 

Salīdzinājumā ar spēkā esošo Direktīvu 95/46/EK ierosinātā regula ievieš obligātu datu 
aizsardzības inspektora amatu publiskajā sektorā, kā arī privātajā sektorā attiecībā uz lieliem 
uzņēmumiem, kuros strādā vairāk nekā 250 darbinieku, un uzņēmumiem, kuru pamatdarbība 
ir personas datu apstrāde.

Ir uzlaboti arī noteikumi par datu pārsūtīšanu trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām.

Ar šo priekšlikumu tiek izveidota Eiropas Datu aizsardzības kolēģija un tiek paredzētas 
sankcijas un kompensācijas tiesības regulas neievērošanas gadījumā. 

Atzinuma sagatavotājs pamatā atbalsta Komisijas priekšlikuma galvenos mērķus.

Ierosinātajām izmaiņām būtu jāpalīdz izvairīties no pārmērīga administratīvā sloga 
uzņēmumiem, jo īpaši uzņēmumiem, kas ieviesuši privātuma atbildību, un jāgarantē noteikta 
līmeņa elastība attiecībā uz regulas noteikumiem, jo īpaši tiem, kas attiecas uz atbildības 
mehānismu un ziņošanu uzraudzības iestādei. Ir jāprecizē, jāpielāgo kontekstam un 
jāvienkāršo arī dažas oriģinālā teksta definīcijas un aspekti.

Atzinuma sagatavotājs ir izvēlējies drīzāk kvalitatīvu nekā kvantitatīvu pieeju datu 
aizsardzībai, un šī pieeja koncentrējas uz korporatīvo vadību, pamatojoties uz iepriekš minēto 
atbildības principu, nevis pārāk paļaujas uz piekrišanas vai birokrātiskām dokumentēšanas 
procedūrām, kurām tomēr arī ir noteikta loma datu aizsardzībā.
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Ir svarīgi uzsvaru likt arī uz tehnisku risinājumu lomu, piemēram, uz integrētu privātuma 
aizsardzību, datu pseidonimizāciju un anonimizāciju, prioritizējot jutīgus datus un mērķētus 
atbilstības pasākumus.

Atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, cik nozīmīgi ir izvairīties no neplānotām sekām, kas var 
negatīvi ietekmēt preses brīvību, pētniecību veselības jomā, cīņu pret finanšu noziedzību, cīņu 
pret krāpšanu sportā un inovāciju enerģētikas viedtīklu un intelektisku transporta sistēmu 
nodrošināšanu.

Vēl viens priekšlikuma aspekts attiecas uz deleģēto aktu ievērojamo skaitu. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka deleģēto aktu izmantošana ir pārmērīga, un ierosina svītrot lielāko 
daļu no tiem.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Vārda un informācijas brīvības 
aizsardzība saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantu 
ir viena no pamattiesībām. Šīs tiesības 
ietver uzskatu brīvību un brīvību saņemt 
un izplatīt informāciju vai idejas bez 
valsts iestāžu iejaukšanās un neatkarīgi 
no valstu robežām. Būtu jāievēro 
plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jāatsaucas uz informācijas brīvību un tiesībām brīvi izteikties, kas ir Eiropas 
Savienības pamattiesības saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantu.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Šī regula nav izolēta no citiem 
Savienības tiesību aktiem. Atbildības 
ierobežojumiem direktīvā par elektronisko 
tirdzniecību ir horizontāla struktūra, un 
tāpēc tie attiecas uz visu informāciju. Šī 
regula nosaka, kas veido datu 
aizsardzības pārkāpumu, bet direktīva par 
elektronisko tirdzniecību — nosacījumus, 
pie kuriem informācijas pakalpojuma 
sniedzējs ir atbildīgs par trešās personas 
likumpārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Vienā no apsvērumiem ir labāk jāpaskaidro iemesli atsaucei uz atbildības ierobežojumiem 
direktīvā par elektronisko tirdzniecību.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Ja pārzinim vai apstrādātājam 
Savienībā ir vairākas institūcijas, tostarp, 
bet ne tikai, tad, ja pārzinis vai 
apstrādātājs ir uzņēmumu grupa, pārziņa 
galvenās institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā šīs regulas vajadzībām būtu 
jānosaka, izmantojot objektīvus kritērijus, 
un tam būtu jānozīmē efektīvas un 
faktiskas pārvaldes darbības, pieņemot 
galvenos lēmumus par apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem, ko veic 
pastāvīga vienība. Šim kritērijam nav jābūt 
atkarīgam no tā, vai personas datu apstrāde 
faktiski tiek veikta šajā vietā; personas datu 
apstrādei vai apstrādes darbībām 
nepieciešamo tehnisko līdzekļu un 
tehnoloģiju esība un izmantošana pati par 
sevi nenozīmē šādas galvenās institūcijas 
atrašanās vietas esību un nav noteicošie 
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kritēriji galvenās institūcijas atrašanās 
vietas noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozīto galvenās institūcijas definīciju 4. panta 13. punktā un 
atzīst, ka daudzos gadījumos viena un tā pati organizācija var veikt pārziņa un apstrādātāja 
darbības. Pašreizējās definīcijas varētu radīt situāciju, kurā vienas organizācijas galvenā 
institūcija varētu būt cita struktūra atkarībā no apstrādes vietas, tādējādi esot pretrunā ar 
galvenās institūcijas jēdzienu.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai apstrāde būtu likumīga, personas 
datus būtu jāapstrādā, pamatojoties uz
attiecīgās personas piekrišanu vai citu
šajā regulā vai citā Savienības vai 
dalībvalsts likumā noteiktu leģitīmu 
pamatu un saskaņā ar šo regulu.

(31) Lai apstrāde būtu likumīga, personas 
dati būtu jāapstrādā, pamatojoties uz vienu
šajā regulā vai citā Savienības vai 
dalībvalsts likumā noteiktu leģitīmu 
pamatu, kā minēts šajā regulā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums mudina pareizi izmantot piekrišanu kā līdzvērtīgu citiem pamatiem likumīgai 
apstrādei, kas noteikti 6. pantā.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Piekrišana nevar būt primārais vai 
vēlamākais veids, kā leģitimizēt personas 
datu apstrādi. Piekrišanas izmantošana 
pareizajā kontekstā ir būtiska, bet tā būtu 
jāuzskata par leģitīmu pamatu tikai tādai 
apstrādei, kurai piekrišanu datu subjekti 
var apzināti un viegli sniegt un atsaukt. 
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Ja piekrišanu izmanto neatbilstošā 
kontekstā, zūd tās vērtība un rodas 
nevajadzīgs apgrūtinājums datu 
subjektam. Piemēram, piekrišana nav 
piemērots pamatojums, kad apstrāde ir 
nepieciešama lietotāja pieprasītam 
pakalpojumam vai kad subjekti nevar 
atteikt piekrišanu, neietekmējot attiecīgo 
pakalpojumu. Šajos un citos kontekstos 
datu pārzinim būtu jācenšas nodrošināt 
apstrādes likumību, izmantojot citu 
leģitīmu pamatu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums tekstu saskaņo ar 29. panta datu aizsardzības darba grupas Atzinumā 15/2011 par 
piekrišanas definīciju (10. lpp.), uzsverot to, ka piekrišana var kļūt nelietderīga vai tieši 
kaitīga privātuma aizsardzībā, ja to izmanto pārmērīgi, jo īpaši informācijas dienesti.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Datu apstrādei trešo personu likumīgās interesēs arī turpmāk jābūt iespējamai, kā noteikts 
Datu aizsardzības Direktīvā 95/46/EK, ja vien tiek izpildīti nepieciešamie nosacījumi. Šāda 
veida datu apstrāde ir nepieciešama daudzu uzņēmumu likumīgai ikdienas darbībai. Trešo 
personu adrešu izmantošana, piemēram, ir īpaši svarīga jaunu klientu iegūšanā.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Piekrišana ir leģitīms pamats, bet tā nebūtu jāuzskata par pārāku pār citiem leģitīmiem 
pamatiem, jo šāds uzskats veicina tās izmantošanu tur, kur tas nav nepieciešams.
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Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ja datus likumīgi atklāj citam saņēmējam, nebūtu vajadzības pēc nepārtraukta interaktīva 
datu subjekta informēšanas procesa. Tas var novest pie nevēlamām sekām, piemēram, tā, ka 
datu subjekts atceļ likumīgas apstrādes piekrišanu, vai vēl sliktāk — datu subjekts vairs 
nereaģē uz informāciju par viņa personas datu statusu.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Datu subjektam vajadzētu vienmēr 
būt iespējai sniegt visaptverošu piekrišanu 
izmantot viņa datus vēsturiskiem, 
statistiskiem vai zinātniskiem izpētes 
nolūkiem un jebkurā brīdi atsaukt šādu 
piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(58) Katrai fiziskajai personai vajadzētu 
būt tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, 
kas pamatojas uz profilēšanu ar 
automatizētas apstrādes līdzekļiem un rada 
attiecībā uz šo fizisko personu tiesiskas 
sekas vai to būtiski skar. Lai šāds 
noteikums būtu spēkā, faktiskajai 
ietekmei intensitātes ziņā vajadzētu būt 
pielīdzināmai juridiskajai ietekmei. Tas 
neattiecas uz pasākumiem attiecībā uz 
komerciālu saziņu, piemēram, veidojot 
attiecības ar klientiem vai piesaistot 
klientus. Tomēr pasākums, kas pamatojas 
uz profilēšanu ar automatizētas apstrādes 
līdzekļiem un rada attiecībā uz šo fizisko 
personu tiesiskas sekas vai to būtiski skar,
būtu jāatļauj, ja tas tieši paredzēts likumā, 
veikts līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā 
vai ja datu subjekts ir devis savu 
piekrišanu. Jebkurā gadījumā uz šādu 
apstrādi jāattiecina atbilstoši aizsardzības 
pasākumi, ietverot datu subjekta īpašu 
informēšanu un tiesības panākt cilvēka 
iejaukšanos, un šāda pasākuma 
neattiecināšanu uz bērnu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ir precizēts tas, ka komerciāla saziņa, piemēram, klientu attiecību pārvaldības 
jomā vai klientu piesaistē, fizisku personu neietekmē būtiski 20. panta 1. punkta nozīmē. Lai 
šāds noteikums būtu spēkā, faktiskajai ietekmei intensitātes ziņā vajadzētu būt pielīdzināmai 
juridiskajai ietekmei.
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Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka pārzinis ir tieši atbildīgs attiecībā pret datu subjektu.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Šī regula mudina uzņēmumus 
attīstīt iekšējās programmas, kas 
identificēs tās apstrādes darbības, kuras 
var radīt īpašu apdraudējumu datu 
subjektu tiesībām un brīvībām to 
rakstura, darbības jomas vai nolūka dēļ, 
un ieviest pienācīgas datu aizsardzības 
drošības pasākumus, un izstrādāt 
novatoriskus risinājumus ar jau integrētu 
datu aizsardzību un datu aizsardzības 
stiprināšanas metodes. Uzņēmumiem, kas 
var publiski uzrādīt, ka tie ir integrējuši 
atbildību par datu aizsardzību, nevajag 
piemērot papildus iepriekšējas 
konsultācijas un iepriekšējas atļaujas 
pārraudzības mehānismus.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums tekstu pieskaņo pieejai, kurā atbildība ir alternatīvs process, kas pareizi stimulē 
labas organizatoriskās prakses. Šāda pieskaņošana arī pārvieto atbilstības nodrošināšanas 
izmaksu slogu uz tirgu, nevis uz publiskajiem resursiem.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi regulā nošķirt dažādus atbildības veidus un uzdevumus, kas jāveic apstrādātājiem 
un pārziņiem, un to uzņēmumu pārstāvjiem, kuri nav reģistrēti ES, bet uz kuriem attiecas šī 
regula. Dokumentācijas apjomam jābūt samērīgam un ne pārmērīgi apgrūtinošam.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Paziņojumiem par datu aizsardzības pārkāpumiem jābūt vairāk kvalitatīviem nekā 
kvantitatīviem. Visvairāk jāraugās, cik liels kaitējums ir radīts datu subjektam, un jāveic 
nekavējoši pasākumi, lai pārkāpumu novērstu un ziņotu attiecīgajai uzraudzības iestādei, kā 
arī datu subjektam. Mums ir jāizvairās no pārmērīgas ziņošanas tradīcijām, kas varētu 
pārslogot uzraudzības iestāžu resursus.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
70.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70a) Direktīva 2002/58/EK nosaka 
personas datu aizsardzības pārkāpumu 
ziņošanas pienākumu personas datu 
apstrādē saistībā ar publiski pieejamiem 
elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem sabiedriskos 
komunikāciju tīklos Savienībā. Ja 
publiski pieejamu elektroniskās 
komunikācijas pakalpojumu sniedzēji 
sniedz arī citus pakalpojumus, uz tiem 
attiecas Direktīvas 2002/58/EK 
pārkāpumu ziņošanas pienākumi, nevis šī 
regula. Uz šādu pakalpojumu sniedzējiem 
būtu jāattiecina viena ziņošanas par 
personas datu aizsardzības pārkāpumiem 
kārtība gan attiecībā uz personas datu 
apstrādi saistībā ar publiski pieejamu 
elektroniskās komunikācijas pakalpojumu 
sniegšanu, gan uz jebkādiem citiem 
personas datiem, kas ir to pārziņā. 

Or. en

Pamatojums

Uz elektroniskās komunikācijas pakalpojumu sniedzējiem jāattiecina vienota ziņošanas 
kārtība par jebkādiem pārkāpumiem attiecībā uz datiem, ko tie apstrādā, nevis vairākas 
kārtības atkarībā no sniegtā pakalpojuma. Tas nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
vienas nozares ietvaros.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
85.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85a) Uzņēmumu grupa, kas ir iecerējusi 
iesniegt apstiprināšanai saistošus 
uzņēmumu noteikumus, var ierosināt, ka 
vadošās iestādes pienākumus uzņemas 
kontroles iestāde. Vadošajai iestādei 
vajadzētu būt tās dalībvalsts kontroles 
iestādei, kurā atrodas pārziņa vai 
apstrādātāja galvenā institūcija.
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Or. en

Pamatojums

29. panta datu aizsardzības darba grupa ir paredzējusi saistošo uzņēmumu noteikumu 
savstarpējās atzīšanas sistēmu (2005. gada 14. aprīļa WP 107). Minētā savstarpējās 
atzīšanas sistēma būtu jāiekļauj šajā regulā. Kompetentās iestādes noteikšanas kritērijam 
jābūt galvenās institūcijas atrašanās vietai, kā ir paredzēts šīs regulas 51. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Krāpšanas, piemēram, rezultātu sarunāšanas un dopinga, apkarošana sportā ir nozīmīga 
publisko interešu joma, kas pieprasa koordinētas starptautiska līmeņa intervences no visu 
atbildīgo instanču puses, tostarp no publiskām aģentūrām un sporta jomas struktūrām.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
121. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121) Personas datu apstrāde tikai un 
vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 

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

vajadzībām būtu jākvalificē kā izņēmums, 
uz kuru neattiecas atsevišķas regulas 
prasības, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā. 
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās. Lai vārda un 
izteiksmes brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzienus, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, ir 
jāinterpretē plaši un neatkarīgi no 
plašsaziņas līdzekļa, kas izmantots, lai tos 
pārraidītu.

Or. en

Pamatojums

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
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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.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
123.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(123a) Personas veselības datu apstrāde, 
kas ir īpašas kategorijas datu apstrāde, 
var būt nepieciešama vēsturiskiem, 
statistiskiem vai zinātniskiem izpētes 
nolūkiem. Tāpēc šai regulai būtu 
jānodrošina, ka to nosacījumu 
saskaņošana, kas paredzēti personas 
veselības datu apstrādei, ievērojot īpašus 
un atbilstošus aizsardzības pasākumus ar 
mērķi aizsargāt pamattiesības un 
personas datus, nekļūst par šķērsli citās 
jomās izmantojamai klīniskai un 
sabiedrības veselības pētniecībai.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
129. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

proti, aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības, jo īpaši tiesības 
uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai noteiktos ierobežotos 
gadījumos būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.



PA\913984LV.doc 19/82 PE496.562v01-00

LV

vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija
sagatavošanās darba ietvaros rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) kas vienmēr un neatgriezeniski ir 
anonīma;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) „pseidonīmdati” ir jebkādi personas 
dati, kas savākti, grozīti vai citādi 
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apstrādāti tā, ka tie nevar tikt saistīti ar 
datu subjektu, neizmantojot papildu 
datus, uz kuriem attiecas atsevišķa un 
noteikta tehniskā un organizatoriskā 
kontrole, kas nodrošina šādas saistīšanas 
neiespējamību;

Or. en

Pamatojums

Pseidonīmdatu definēšana un izmantošanas veicināšana visticamāk mudinās praksē izmantot 
datu pseidonimizāciju, tos šifrējot, tādējādi aizsargājot visus datu subjektus, jo pēc definīcijas 
personas dati ir mainīti tā, ka tie nevar tikt saistīti ar datu subjektu, neizmantojot papildu 
datus, uz kuriem attiecas atsevišķa un noteikta tehniskā un organizatoriskā kontrole.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) „anonīmi dati” ir informācija, kas 
nekad nav bijusi saistīta ar datu subjektu 
vai nekad nav savākta, mainīta vai citādi 
apstrādāta, lai nebūtu iespējams to saistīt 
ar datu subjektu;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi definēt jēdzienu anonīmi dati, lai precizētu regulas darbības jomu. Preambulas 
23. apsvērumā ir minēti anonīmi dati, uz kuriem nebūtu jāattiecina datu aizsardzības principi. 
Anonīmu datu definīcija nodrošina lielāku juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

apstrādei;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar piekrišanas izpratni 33.a apsvērumā (jauns). Precīzas piekrišanas 
formas vietā drīzāk būtu jāizmanto ietekmes novērtējums, kas nosaka precīzas vajadzības 
konkrētā lietotāja pieredzes kontekstā. Prasības konkrētai, apzinātai un nepārprotamai 
piekrišanai ir saglabātas, bet tās piemēro vienīgi tad, kad nav veikts ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
4. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) „personas datu īpašas kategorijas” ir 
informācija, kas atklāj rasi vai etnisko 
izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiju vai 
ticību, piederību arodbiedrībai, kā arī 
ģenētiskos datus, datus par personas 
veselību vai seksuālo dzīvi vai datus par 
kriminālsodāmību vai ar to saistītiem 
drošības pasākumiem;

Or. en

Pamatojums

Uz personas datu īpašajām kategorijām jau tiek attiecinātas īpašas prasības (sk. 9. pantu). Šī 
jutīgo datu grupa proporcionalitātes nolūkos būtu jāņem vērā arī tad, kad tiek noteikti citi 
pārziņa pienākumi (sk. 31. panta grozījumu). Šādas definīcijas iekļaušana palielina juridisko 
noteiktību.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
4. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) „galvenās institūcijas atrašanās vieta”
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 

(13) „galvenās institūcijas atrašanās vieta” 
ir tā, ko noteicis datu pārzinis vai 
apstrādātājs, pamatojoties uz šādiem 
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tiek pieņemti galvenie lēmumi par 
personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem;” ja lēmumus 
par personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem nepieņem 
Savienībā, galvenās institūcijas atrašanās 
vieta ir tur, kur notiek galvenās apstrādes 
darbības saistībā ar pārziņa institūcijas 
darbībām Savienībā. Attiecībā uz 
apstrādātāju "galvenās institūcijas 
atrašanās vieta" ir tā centrālās pārvaldes 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā;

pārredzamiem un objektīviem kritērijiem: 
grupas Eiropas galvenā biroja atrašanās 
vieta vai tā grupas uzņēmuma atrašanās 
vieta, kuram ir deleģēts datu aizsardzības 
pienākums, vai tā uzņēmuma atrašanās 
vieta, kurš ir vispiemērotākais 
(pārvaldības funkciju, administratīvo 
spēju utt. ziņā), lai risinātu un 
nodrošinātu šīs regulas noteikumu izpildi, 
vai vieta, kur tiek pieņemti reģionālās 
grupas galvenie lēmumi saistībā ar
apstrādi;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts precizēt tekstu tā, lai tas atspoguļotu reālo to uzņēmumu 
situāciju, kuri vienlaikus darbojas dažādās jurisdikcijās. Tas nebūtu jāsaprot kā „izdevīgākas 
jurisdikcijas meklēšanas” harta, jo uzņēmumam ir jāsniedz pārredzami, objektīvi kritēriji, lai 
šīs regulas nolūkos pamatotu galvenās institūcijas atrašanās vietu.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
4. pants – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) „finanšu noziegums” ir noziedzīgs 
nodarījums, kas saistīts ar organizēto 
noziedzību, reketu, terorismu, teroristu 
finansēšanu, cilvēku tirdzniecību, 
migrantu kontrabandu, seksuālu 
izmantošanu, narkotiku un psihotropisko 
vielu tirdzniecību, nelegālu ieroču 
tirdzniecību, zagtu mantu tirdzniecību, 
korupciju, kukuļošanu, krāpšanu, valūtas 
viltošanu, preču viltošanu un pirātismu, 
noziegumiem vides jomā, cilvēku 
nolaupīšanu, nelikumīgu aizturēšanu un 
ķīlnieku sagrābšanu, laupīšanu, zādzību, 
kontrabandu, nodokļu noteikumu 
neievērošanu, izspiešanu, viltošanu, 
pirātismu, iekšējās informācijas 
izmantošanu un tirgus manipulācijām.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāpievieno finanšu nozieguma definīcija, kas iegūta no Finanšu darījumu darba grupas 
ieteikumiem, jo personas datu apstrāde tiks atļauta finanšu noziegumu novēršanas, 
izmeklēšanas vai atklāšanas nolūkos.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu 
personas datu apstrādei vienam vai 
vairākiem konkrētiem nolūkiem;

(a) datu subjekts ir devis piekrišanu datu 
apstrādei;

Or. en

Pamatojums

Piekrišanas došanas nosacījumi ir noteikti 7. pantā. Ierosinātais svītrojums juridiskās 
skaidrības nolūkā nodrošina to, ka likumīgas apstrādes nosacījumi nav pretrunā piekrišanas 
nosacījumiem 7. pantā.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

(f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās 
personas vai personu, kuras interesēs 
datus apstrādā, likumīgo interešu 
ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un brīvības, 
kurām nepieciešama aizsardzība, ir 
svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Datu apstrādei trešo pušu likumīgās interesēs arī turpmāk jābūt iespējamai, kā noteikts Datu 
aizsardzības direktīvā 95/46/EK, ar noteikumu, ka tiek izpildīti nepieciešamie nosacījumi. Šis 
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datu apstrādes veids ir nepieciešams daudzu uzņēmumu likumīgai ikdienas darbībai. Trešo 
pušu adrešu izmantošana, piemēram, ir īpaši svarīga jaunu klientu piesaistei.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts– 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) starptautiskās konvencijās, kurām 
Savienība vai dalībvalsts ir līgumslēdzēja 
puse.

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskās intereses var būt paustas arī starptautiskās konvencijās, pat tad, ja nav attiecīgu 
valsts vai ES tiesību aktu. Šādās konvencijās tomēr jāievēro tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtība, un tām jābūt samērīgām ar to likumisko mērķi. Turklāt jebkādai šādai 
personas datu apstrādei vajadzētu būt saskaņā arī ar visiem citiem regulas aspektiem.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz f)
apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas jo 
īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut arī likumīgās intereses, tādas kā sektoram raksturīgais piemērs par 
efektīvākas enerģijas piegādes ķēdes nodrošināšanu, izveidojot viedos tīklus. Tā kā datu 
subjekta enerģijas patēriņš veido datus, kas var būt ievākti ne tieši efektīvākas kopējās 
piegādes nodrošināšanai, ja pakalpojuma sniedzēja likumīgajās interesēs ietilpst šādas 
informācijas izmantošana minētā mērķa sasniegšanai, būtu jānodrošina noteikta elastība, lai 
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to būtu iespējams darīt.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinim ir pienākums pierādīt, ka datu 
subjekts ir devis piekrišanu viņa personas 
datu apstrādei konkrētajos nolūkos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lieks teksts, jo jau pašreiz saskaņā ar parastajām procesuālajām tiesībām ir spēkā 
pierādīšanas pienākums.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Forma, kādā tiek izteikta piekrišana 
datu subjekta personas datu apstrādei, ir 
samērīga ar apstrādājamo datu veidu un 
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apstrādes mērķi, kā noteikts pareizi 
veiktas datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumā, kas aprakstīts 33. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek sasaistīta samērīgas piekrišanas identifikācija ar ietekmes novērtējumu 
rezultātiem, kas mudinās tos izmantot. Ja datu aizsardzības novērtējums nav veikts, skaidras 
piekrišanas prasība turpinātu būt spēkā.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja vien ietekmes novērtējumā cita 
piekrišanas forma nav noteikta kā 
samērīga, piekrišana tiek izteikta īpašā, 
apzinātā un skaidrā paziņojumā vai kādā 
citā skaidrā apstiprinošā veidā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek sasaistīta samērīgas piekrišanas identifikācija ar ietekmes novērtējumu 
rezultātiem, kas mudinās tos izmantot. Ja datu aizsardzības novērtējums nav veikts, skaidras 
piekrišanas prasība turpinātu būt spēkā.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja datu subjekta piekrišanu jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas arī uz citu jautājumu, prasība 
sniegt piekrišanu ir jānorāda tā, lai to 
varētu atšķirt no šā otra jautājuma.

2. Ja datu subjekta piekrišanu jāsniedz 
rakstiskā deklarācijā, kas attiecas arī uz 
citu jautājumu, prasība sniegt piekrišanu ir 
jānorāda tā, lai to varētu skaidri izcelt no šā 
otra jautājuma. 

Or. en
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Pamatojums

Datu subjektiem piekrišanas sniegšanai jāievēro skaidri un nepārprotami nosacījumi. Ja ir 
vēlme nodrošināt to, ka piekrišanas formulējums nepazūd starp pārējo tehnisko žargonu, 
varbūt vārda „atšķirt” vietā būtu labāk lietot „skaidri izcelt”. Tas būtu jāizceļ, nevis jāatšķir.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma.

3. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā
atsaukt savu piekrišanu, ko tas devis 
pārzinim, kurš uz piekrišanas pamata veic 
personas datu apstrādi. Ja piekrišana ir 
daļa no līgumiskām vai likumā noteiktām 
attiecībām, piekrišanas atsaukšana ir 
atkarīga no līguma vai likuma 
noteikumiem. Piekrišanas atsaukums 
neietekmē apstrādes likumību, kas 
pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Tiek atzīts, kas piekrišanas atsaukums var 
būt pamats attiecību ar pārzini 
izbeigšanai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams tiesību atsaukt piekrišanu praksē īstenošanai, lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību: tas palīdz precizēt to, ka sākotnējais piekrišanas saņēmējs ir atsaukuma 
vienīgais adresāts. Šis precizējums ir būtisks gadījumos, kad uz piekrišanu balstīti dati tiek 
nodoti tālāk trešām personām vai publicēti.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja tā nav dota 
brīvprātīgi, jo īpaši tad, ja attiecībā uz 
īpašu piekrišanu ir skaidri saskatāma 
nelīdzsvarotība datu subjekta un pārziņa 
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attiecībās.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts precizēt diezgan neskaidro frāzi „skaidri saskatāma 
nevienlīdzība”, sniedzot situācijas aprakstu, piemēram, ja datu subjekts ir pārziņa darbinieks 
vai pārzinis ir publiska iestāde, un šī nelīdzsvarotība palielina iespēju, ka piekrišana nav dota 
brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības metodēm, ar kuru palīdzību var 
iegūt 1. punktā minēto pārbaudāmo 
piekrišanu. Šajā sakarā Komisija apsver 
īpašus pasākumus mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo 
dzīvi vai sodāmību, vai ar to saistītiem 
drošības pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt īpašu kategoriju
personas datus.

Or. en
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Pamatojums

Personas datu īpašas kategorijas ir definētas 4. panta 9.a punktā (jauns), un tādēļ nav 
nepieciešams šeit definīciju atkārtot.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesībām, kas paredz piemērotus 
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses; vai

(g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz Savienības un dalībvalsts 
tiesībām, kā arī uz starptautiskām 
konvencijām, kurām Savienība ir 
līgumslēdzēja puse un kuras paredz 
piemērotus pasākumus, lai aizsargātu datu 
subjekta likumīgās intereses; vai

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskās intereses var būt paustas arī starptautiskās konvencijās, pat tad, ja nav attiecīgu 
valsts vai ES tiesību aktu. Šādās konvencijās tomēr jāievēro tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtība, un tām jābūt samērīgām ar to likumisko mērķi. Turklāt jebkādai šādai 
personas datu apstrādei vajadzētu būt saskaņā arī ar visiem citiem regulas aspektiem.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) veselības datu apstrāde ir vajadzīga ar 
veselību saistītos nolūkos un ievērojot 
81. pantā minētos nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus; vai

(h) veselības datu apstrāde ir vajadzīga ar 
veselību saistītos nolūkos, tostarp vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos,
un ievērojot 81. pantā minētos nosacījumus 
un aizsardzības pasākumus; vai

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums ir nepieciešams, lai aizsargātu medicīnisko datu apstrādi, ko veic vēstures, 
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statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos. Zinātnieki ļoti plaši izmanto pacientu reģistrus un 
biobankas, lai veiktu epidemioloģiskus, klīniskus un citās jomās izmantojamus pētījumus, 
tādējādi padarot par nepieciešamu nodrošināt personas datu apstrādi veselības nolūkiem.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību
vai ar to saistītiem drošības pasākumiem 
veic vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai 
ja apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu 
juridisku vai regulatīvu pārziņa pienākumu, 
vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic 
pamatojoties uz svarīgām sabiedrības 
interesēm, un tikai tādā apmērā, kā to atļauj 
Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus. Pilnīgu reģistru par 
notiesājošiem spriedumiem krimināllietās 
var uzglabāt tikai valsts iestādes kontrolē.

(j) datu apstrādi par kriminālsodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu, ievērojot nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus, kas minēti 
83.a pantā vai uzraudzības iestādes 
uzraudzībā, vai ja apstrāde ir vajadzīga, lai 
ievērotu juridisku vai regulatīvu pārziņa 
pienākumu vai izvairītos no tā 
pārkāpšanas, vai lai izpildītu uzdevumu, 
ko veic, pamatojoties uz svarīgām 
sabiedrības interesēm, un tikai tādā 
apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesības, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts Komisijas formulējums, paredzot uzraudzītu kontroli pār to 
organizāciju, kas veic datu apstrādi par kriminālsodāmību. Grozījumā ir arī precizēts, ka ne 
katra instance apstrādes procesā, kas veikts, lai nodrošinātu juridisku vai regulatīvu 
atbilstību, tiks īpaši pieprasīta likumā. Dažos gadījumos šāda apstrāde tiks veikta kā daļa no 
prudenciālās riska pārvaldības procesa, kas paredzēts, lai novērstu likuma pārkāpumus.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 

svītrots
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nolūku sīkāk precizēt kritērijus, 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus 1. punktā minēto īpašo 
kategoriju personas datu apstrādei un 
2. punktā minētajiem izņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, ietverot līguma noteikumus 
un vispārīgos nosacījumus, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 
1. punkta f) apakšpunktu;

(b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 
1. punkta f) apakšpunktu;

Or. en

Pamatojums

Prasība paziņot līguma noteikumus un vispārīgie nosacījumi ir jautājums, kas ir atbilstoši 
regulēts civillikumos. Tādēļ no datu aizsardzības viedokļa ir jāsniedz vienīgi informācija par 
nolūku vai apstrādes likumīgajām interesēm.
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Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Daudzos gadījumos datu glabāšanas ilgumu nevar noteikt iepriekš (piemēram, kā gadījumā 
ar pastāvīgo līgumu). Var arī būt likumīga nepieciešamība turpināt datu glabāšanu pat pēc 
līgumisko attiecību beigām.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un uzraudzības iestādes 
kontaktinformācija;

(e) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē;

Or. en

Pamatojums

Pienākums sniegt tās uzraudzības iestādes kontaktinformāciju, kas ir saistīta ar atbildību par 
jebkādu maldinošu informāciju, radītu vajadzību veikt nepārtrauktu attiecīgās informācijas 
pārbaudi, kas būtu nesamērīga attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) jebkuru citu papildu informāciju, kas 
ir vajadzīga, lai garantētu godprātīgu 
apstrādi attiecībā pret datu subjektu, 
ņemot vērā konkrētos apstākļus, kādos 

svītrots
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personas datus vāc.

Or. en

Pamatojums

Jau esošās būtiskās saistības informācijas sniegšanas jomā tiktu vēl palielinātas ar šādu 
prasības paplašinājumu un visticamāk radītu ievērojamu juridisko neskaidrību. Ne attiecīgie 
uzņēmumi, ne patērētāji no šī formulējuma nevar novērtēt ar juridisku noteiktību, kāda 
informācija katrā atsevišķā gadījumā ir jādara pieejama.

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datus iegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par to, vai personas datu sniegšana ir 
obligāta vai brīvprātīga, kā arī par 
iespējamām sekām, ja šādi dati netiks 
sniegti.

2. Ja personas datus iegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par to, vai personas datu sniegšana ir 
obligāta.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja personas datus neiegūst no datu 3. Ja personas datus neiegūst no datu 
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subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par avotu, no kura iegūti personas dati.

subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par avotu, no kura iegūti personas dati, 
izņemot gadījumu, kad datu avots ir 
publiski pieejams vai likums nosaka to 
nodošanu, vai apstrāde tiek izmantota 
nolūkiem, kas saistīti ar attiecīgās 
personas profesionālo darbību.

Or. en

Pamatojums

Bez izņēmumiem, kas uzskaitīti grozījumā, pienākums sniegt informāciju par datu avotu būtu 
pārmērīgs.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta – reģistrēšanas laikā vai saprātīgā 
termiņā pēc iegūšanas, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, kādos dati iegūti vai 
citādi apstrādāti, vai, ja ir paredzēta 
izpaušana citam saņēmējam, un vēlākais, 
kad dati tiek pirmo reizi izpausti.

(b) ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta – reģistrēšanas laikā vai saprātīgā 
termiņā pēc iegūšanas, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, kādos dati iegūti vai 
citādi apstrādāti, vai, ja ir paredzēta 
izpaušana citam saņēmējam, un vēlākais, 
kad dati tiek pirmo reizi izpausti, vai, ja 
dati tiks izmantoti saziņai ar attiecīgo 
personu vēlākais pie pirmās saziņas ar to.

Or. en

Pamatojums

Ja šajā brīdī tiek sniegta attiecīgā informācija, datu subjekta tiesības uz pašnoteikšanos 
informācijas jomā ir pienācīgi ņemtas vērā.

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) datus neiegūst no datu subjekta un (b) datus neiegūst no datu subjekta vai 
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šādas informācijas sniegšana nav 
iespējama vai prasītu nesamērīgas pūles; 
vai

apstrādātie dati neļauj pārbaudīt identitāti 
(netieši identificējami vai pseidonīmdati), 
un šādas informācijas sniegšana nav 
iespējama vai prasītu nesamērīgas pūles; 
vai

Or. en

Pamatojums

Piekļuves tiesības ietver to, ka pārzinis var pilnībā identificēt personu, bet ne vienmēr tā ir, 
piemēram, kad tam ir pieeja tikai netieši identificējamai informācijai.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tiesības pieprasīt no pārziņa datu 
subjekta personas datu labošanu vai 
dzēšanu un tiesības iebilst pret šādu 
personas datu apstrādi;

(e) tiesības pieprasīt no pārziņa datu 
subjekta personas datu labošanu saskaņā 
ar 16. pantu vai dzēšanu un tiesības iebilst 
pret šādu personas datu apstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un uzraudzības iestādes 
kontaktinformācija;

(f) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē;

Or. en

Pamatojums

Pienākums sniegt tās uzraudzības iestādes kontaktinformāciju, kas ir saistīta ar atbildību par 
jebkādu maldinošu informāciju, radītu vajadzību veikt nepārtrauktu attiecīgās informācijas 
pārbaudi, tādējādi uzliekot nesamērīgu slogu, jo īpaši uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības 1. punkta g) apakšpunktā 
minētajam paziņojumam, ko datu 
subjektam sniedz par personas datu 
saturu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Datu subjektam attiecībā pret pārzini ir 
tiesības uz savu personas datu dzēšanu un 
atturēšanos no turpmākas šādu datu 
izplatīšanas, jo īpaši saistībā ar personas 
datiem, ko datu subjekts ir darījis 
pieejamus, būdams bērns, ja izpildās viens 
no šādiem nosacījumiem:

1. Datu subjektam attiecībā pret pārzini ir 
tiesības uz savu personas datu dzēšanu un 
atturēšanos no turpmākas šādu datu 
apstrādes, jo īpaši saistībā ar personas 
datiem, ko datu subjekts ir darījis 
pieejamus, būdams bērns, ja izpildās viens 
no šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz 
kuras pamata veikta apstrāde, pamatojoties 
uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, vai ir 
beidzies glabāšanas termiņš, kuram bija 
izteikta piekrišana, un nav cita likumīga 
pamata datu apstrādei;

(b) datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz 
kuras pamata veikta apstrāde, pamatojoties 
uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, vai ir 
beidzies saglabāšanas termiņš, kuram bija 
izteikta piekrišana, un nav cita likumīga 
pamata datu apstrādei, vai ja vien datu 
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izdzēšana no datu pārziņa neprasa 
nesamērīgas pūles;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pārzinis, kas minēts 1. punktā ir 
publiskojis personas datus, tas veic visus 
saprātīgus pasākumus, tostarp arī 
tehniskus pasākumus, saistībā ar datiem, 
par kuru publiskošanu pārzinis ir 
atbildīgs, lai informētu trešās personas, 
kas apstrādā šādus datus, ka datu subjekts 
pieprasījis dzēst visas saites uz šiem 
personas datiem vai šo datu kopijas vai 
atveidojumus. Ja pārzinis ir atļāvis trešām 
personām publiskot personas datus, 
uzskata, ka pārzinis ir atbildīgs par šādu 
publiskošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā interneta īpašības un iespējas publiskot informāciju dažādās vietnēs globālā 
mērogā, šis noteikums nedarbojas.

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzinis nekavējoties dzēš datus, 
izņemot, ja personas datu saglabāšana ir 
nepieciešama:

3. Pārzinis, ievērojot šā panta 1. punkta 
nosacījumus, nekavējoties dzēš datus tādā 
apjomā, kas tam ir tehniski un praktiski 
iespējams, izņemot, ja personas datu 
saglabāšana ir nepieciešama:

Or. en
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Pamatojums

Atsauce uz 1. punktu nodrošina precizējumu, lai novērstu iespaidu, ka nosacījumi, kas iekļauti 
1. un 3. punktā ir pretrunīgi.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) lai izpildītu juridisku pienākumu 
saglabāt personas datus, kas paredzēts 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kas 
piemērojami pārzinim. Dalībvalsts tiesību 
akti atbilst sabiedrības interešu mērķim, 
tajos ievērota tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtība un tie ir samērīgi ar to 
leģitīmo mērķi;

(d) lai izpildītu juridisku pienākumu 
saglabāt personas datus, kas paredzēts 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kas 
piemērojami pārzinim;

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs varētu būt spēkā likumi, kas pārzinim pieprasa atteikt tiesības būt 
aizmirstiem. Dati varētu būt saglabājami grāmatvedības nolūkos, piemēram, saskaņā ar 
finanšu atskaišu noteikumiem.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pārzinim jāglabā personas dati, lai 
nodrošinātu, ka, pamatojoties uz 
iebildumu saskaņā ar 19. pantu, tālāka 
attiecīgo datu apstrāde netiek veikta.

Or. en

Pamatojums

Iebildums pret personas datu apstrādi saskaņā ar 19. pantu izslēdz attiecīgos datus no 
turpmākas apstrādes. Lai nodrošinātu, ka attiecīgie dati faktiski netiek izmantoti turpmākiem 
datu apstrādes pasākumiem, tie nebūtu jāizdzēš, bet jābloķē vai citādi jāiezīmē.
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Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
17. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt:

svītrots

(a) kritērijus un prasības 1. punkta 
piemērošanai konkrētās nozarēs un 
konkrētās datu apstrādes situācijās;
(b) nosacījumus saišu uz personas datiem 
un datu kopiju, un atveidojumu dzēšanai 
no publiski pieejamiem komunikācijas 
pakalpojumiem, kā minēts 2. punktā;
(c) kritērijus un nosacījumus personas 
datu apstrādes ierobežošanai, kā minēts 
4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Datu subjektam ir tiesības gadījumos, 
kad personas datus apstrādā elektroniskiem 
līdzekļiem un strukturētā un plaši 
izmantotā formātā, iegūt no pārziņa 
apstrādāto datu kopiju plaši izmantotā 
elektroniskā un strukturētā formātā, kas 
ļauj datu subjektam šos datus turpmāk 
izmantot.

1. Datu subjektam ir tiesības gadījumos, 
kad personas datus apstrādā elektroniskiem 
līdzekļiem un strukturētā un plaši 
izmantotā formātā, kad tas ir tehniski 
iespējami un atbilstoši, iegūt no pārziņa 
apstrādāto datu kopiju plaši izmantotā 
elektroniskā un strukturētā formātā, kas 
ļauj datu subjektam šos datus turpmāk 
izmantot.

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja datu subjekts ir sniedzis personas 
datus un apstrāde pamatojas uz piekrišanu 
vai līgumu, datu subjektam ir tiesības 
nosūtīt šos personas datus un jebkuru citu 
datu subjekta sniegto informāciju, kas 
glabājas automatizētas apstrādes sistēmā, 
uz citu automatizētas apstrādes sistēmu 
plaši izmantotā elektroniskā formātā, un 
pārzinim, no kura dati tiek izņemti, nav 
tiesību to aizkavēt.

2. Ja datu subjekts ir sniedzis personas 
datus un apstrāde pamatojas uz piekrišanu 
vai līgumu, datu subjektam, kad tas ir 
tehniski iespējami un atbilstoši, ir tiesības 
nosūtīt šos personas datus un jebkuru citu 
datu subjekta sniegto informāciju, kas 
glabājas automatizētas apstrādes sistēmā, 
uz citu automatizētas apstrādes sistēmu 
plaši izmantotā elektroniskā formātā, un 
pārzinim, no kura dati tiek izņemti, nav 
tiesību to aizkavēt.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiesībām, kas minētas šā panta 1. un 
2. punktā, nevajadzētu nelabvēlīgi 
ietekmēt citu personu tiesības un brīvības, 
tostarp komercnoslēpumus vai 
intelektuālā īpašuma tiesības. Tomēr šādu 
apsvērumu rezultātā nedrīkstētu datu 
subjektam liegt saņemt jebkādu 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Teksts no 51. apsvēruma saistībā ar piekļuvi datiem. Pienācīga uzmanība jāpievērš datu 
pārnesamības ierobežojumiem, jo īpaši saistībā ar uzņēmumu likumīgajām interesēm 
saprātīgās robežās aizsargāt komercnoslēpumus un intelektuālā īpašuma tiesības.
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Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt elektronisko 
formātu, kas minēts 1. punktā, un
tehniskos standartus, modalitātes un
procedūras personas datu nosūtīšanai 
saskaņā ar 2. punktu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

3. Elektronisko formātu saistībā ar 
funkcijām un procedūras personas datu 
nosūtīšanai saskaņā ar 2. punktu nosaka 
pārzinis, atsaucoties uz visatbilstošākiem 
pieejamiem nozares standartiem vai kā 
noteikušas nozares ieinteresētās personas 
vai standartizācijas struktūras.

Or. en

Pamatojums

Organizācijām jādod iespēja noteikt personas datu nosūtīšanas formātu, ņemot vērā iesaistīto 
produktu un pakalpojumu, kā arī valdošo tehnoloģiju. Šādas izmaiņas nodrošinās vajadzīgo 
elastību šajā sakarā.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Datu subjektam, pamatojoties uz 
iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, 
jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret 
personas datu apstrādi, kas pamatojas uz
6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktu, izņemot, ja pārzinis 
norāda uz pārliecinošiem likumīgiem 
apstrādes pamatiem, kas ir svarīgāki par 
datu subjekta pamattiesībām un brīvībām.

1. Datu subjektam, pamatojoties uz
galvenajiem un aizsardzības vērtiem
iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, 
jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret 
personas datu apstrādi gadījumos, kas
minēti 6. panta 1. punkta d), e) un f)
apakšpunktā. Pamatotu iebildumu 
gadījumā pārziņa veiktā apstrāde vairs 
nevar attiekties uz šādiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo Direktīvas 95/46/EK 14.a panta efektīvo un praksē apstiprināto 
noteikumu par iebilšanu. Nav iemesla mainīt spēkā esošo sistēmu. Šajā jomā ir vispārzināmas 
praktiskas problēmas, kas pamatotu izmaiņas tiesību aktos. Tas ir vēl aktuālāk, jo regula būs 
piemērojama tieši un bez direktīvas elastīguma.
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Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ir nepieciešams veikt, lai aizsargātu 
datu subjekta īpaši svarīgas intereses vai 
publiskās interesēs, kā noteikts 5. panta 
d) un e) punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) ir nepieciešams veikt, lai aizsargātu 
citu datu subjektu tiesības, piemēram, lai 
atklātu krāpšanu vai pārkāpumus, vai citu 
nelegālu darbību saskaņā ar Savienības 
vai dalībvalsts tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) attiecina uz datiem, kas padarīti 
anonīmi.

Or. en

Pamatojums

Dati, kas atbilstoši 4. panta 1. punkta 2.b apakšpunkta (jauns) definīcijai klasificēti kā 
pastāvīgi anonīmi.
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Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus piemērotiem pasākumiem, ar 
ko aizsargā datu subjekta likumīgās 
intereses, kā minēts 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) prasību par iepriekšēju atļauju vai 
iepriekšēju apspriešanos ar uzraudzības 
iestādi ievērošanu saskaņā ar 34. panta 
1. un 2. punktu;

(d) prasību par iepriekšēju apspriešanos ar 
uzraudzības iestādi ievērošanu saskaņā ar 
34. panta 1. un 2. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) skaidru un pieejamu datu pārvaldības 
politiku, kas ir samērīga attiecībā pret 
pārziņa apstrādāto personas datu 
daudzumu un veidu un datu apstrādē 
iesaistītā kaitējuma datu aizsardzībai 
risku;

Or. en
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Pamatojums

Iekļautās papildu daļas ir domātas tam, lai nodrošinātu pamatu patiesam un īstenojamam 
atbildības mehānismam, kas varētu būt pietiekami elastīgs un atbilstu gan lieliem 
uzņēmumiem, gan mazākām organizācijām. Šāda koncepcija atbilst jau īstenotām 
paraugpraksēm citos atbilstības režīmos, piemēram, pretkukuļošanas noteikumos.

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) pierādījumus par augstākā līmeņa 
vadības apņemšanos ieviest datu 
pārvaldības politiku visā uzņēmumā, lai 
nodrošinātu atbilstību šai regulai.

Or. en

Pamatojums

Iekļautās papildu daļas ir domātas tam, lai nodrošinātu pamatu patiesam un īstenojamam 
atbildības mehānismam, kas varētu būt pietiekami elastīgs un atbilstu gan lieliem 
uzņēmumiem, gan mazākām organizācijām. Šāda koncepcija atbilst jau īstenotām 
paraugpraksēm citos atbilstības režīmos, piemēram, pretkukuļošanas noteikumos.

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības 1. punktā minētajiem 
piemērotiem pasākumiem, kas nav 
2. punktā uzskaitītie pasākumi, 
nosacījumus pārbaudes un revīzijas 
mehānismiem, kas minēti 3. punktā, un 
attiecībā uz samērīguma kritērijiem 
saskaņā ar 3. punktu, un apsvērt īpašus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
23. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Integrēta datu aizsardzība un datu 
aizsardzība pēc noklusējuma

Integrēta datu aizsardzība

Or. en

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt papildu kritērijus 
un prasības 1. un 2. punktā minētajiem 
piemērotiem pasākumiem un 
mehānismiem, jo īpaši attiecībā uz datu 
aizsardzību pēc noklusējuma – prasības, 
kas piemērojamas dažādās nozarēs, 
dažādiem produktiem un pakalpojumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var paredzēt tehniskos 
standartus prasībām, kas paredzētas 1. un 
2. punktā. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārziņa pārstāvja norīkošana neskar 
prasības, ko varētu celt pret pašu pārzini.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārstāvis rīkojas pārziņa vārdā un ir pārzinis Eiropas Savienībā. Non bis in idem.

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrs pārzinis un apstrādātājs un, ja tāds 
ir, arī pārziņa pārstāvis uzglabā visu 
apstrādes darbību dokumentāciju, par 
kurām tie ir atbildīgi.

1. Katrs pārzinis un apstrādātājs un, ja tāds 
ir, arī pārziņa pārstāvis uzglabā politisko 
un veikto pasākumu dokumentāciju, lai 
nodrošinātu to, ka viņu atbildībā 
notiekošā personas datu apstrāde ir 
saskaņā ar 22. pantu.

Or. en

Pamatojums

Preskriptīva dokumentācijas prasība par katru datu apstrādes darbību ir neizpildāma gan 
starptautiskiem uzņēmumiem, gan mazākiem uzņēmumiem un nenovestu pie klientu privātuma 
labākas aizsardzības. Ar šo grozījumu izdodas izvairīties no formālām un apgrūtinošām 
atbilstības programmām datu aizsardzībā, kuru rezultātā tiek radīta dokumentācija, bet ne 
labāka reālā darbības prakse.

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
28. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dokumentācijā ietver informāciju, kas 
ir nepieciešama uzraudzības iestādei, lai 
apstiprinātu, ka pārzinis vai apstrādātājs 
ir ievērojis šo regulu, tostarp aprakstu 
jebkādam no piemērojamiem iekšējiem 
pasākumiem un mehānismiem, kas 
paredzēti atbilstības 22. pantam 
nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Preskriptīva dokumentācijas prasība par katru datu apstrādes darbību ir neizpildāma gan 
starptautiskiem uzņēmumiem, gan mazākiem uzņēmumiem un nenovestu pie klientu privātuma 
labākas aizsardzības. Ar šo grozījumu izdodas izvairīties no formālām un apgrūtinošām 
atbilstības programmām datu aizsardzībā, kuru rezultātā tiek radīta dokumentācija, bet ne 
labāka reālā darbības prakse.

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dokumentācijā ietver vismaz šādu 
informāciju:

svītrots

(a) pārziņa vai kopīgo pārziņu un, ja tāds 
ir, arī pārstāvja nosaukumu un 
kontaktinformāciju;
(b) datu aizsardzības inspektora 
nosaukumu un kontaktinformāciju, ja 
tāds ir;
(c) apstrādes nolūkus, ietverot pārziņa 
likumīgās intereses, ja apstrāde pamatojas 
uz 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu;
(d) datu subjektu kategoriju aprakstu un 
ar tiem saistīto personas datu kategoriju 
aprakstu;
(e) personas datu saņēmējus vai saņēmēju 
kategorijas, ietverot pārziņus, kuriem 
personas dati ir izpausti, pamatojoties uz 
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to likumīgajām interesēm;
(f) attiecīgā gadījumā, informāciju par 
datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju, ietverot šīs 
trešās valsts vai starptautiskās 
organizācijas identifikāciju, un 44. panta 
1. punkta h) apakšpunktā minētās 
nosūtīšanas gadījumā – atbilstošo 
aizsardzības pasākumu dokumentāciju;
(g) vispārīgu norādi par dažādu 
kategoriju datu dzēšanas termiņiem;
(h) aprakstu par mehānismiem, kas 
minēti 22. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz 1. punktā minēto 
dokumentāciju, lai jo īpaši ņemtu vērā 
pārziņa un apstrādātāja un, ja tāds ir, arī 
pārziņa pārstāvja, pienākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā jaunākās tehniskās iespējas 
un to ieviešanas izmaksas, pārzinis un 
apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai 
nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas 

1. Ņemot vērā jaunākās tehniskās iespējas 
un to ieviešanas izmaksas, pārzinis un 
apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, tostarp 
pseidonimizāciju, lai nodrošinātu tādu 
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atbilst ar apstrādi saistītajam riskam un 
aizsargājamo personas datu īpatnībām.

drošības līmeni, kas atbilst ar apstrādi 
saistītajam riskam un aizsargājamo 
personas datu īpatnībām.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus attiecībā uz tehniskajiem un 
organizatoriskajiem pasākumiem, kas 
minēti 1. un 2. punktā, nosakot arī, ko 
nozīmē jaunākās tehniskās iespējas 
konkrētās nozarēs un konkrētās datu 
apstrādes situācijās, jo īpaši ņemot vērā 
attīstību, kas vērojama saistībā ar 
tehnoloģijām un risinājumiem integrētai 
privātuma aizsardzībai un datu 
aizsardzībai pēc noklusējuma, izņemot
gadījumus, kad piemērojams 4. punkts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
gadījumā pārzinis bez nepamatotas 
kavēšanās un, ja tas iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundās no brīža, kad tas kļuvis 
zināms, paziņo uzraudzības iestādei par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu.
Paziņojumam uzraudzības iestādei 
pievieno pamatotu paskaidrojumu, ja 
paziņošana nav notikusi 24 stundu laikā.

1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
gadījumā saistībā ar personas datu īpašām 
kategorijām, personas datiem, uz kuriem 
attiecas profesionālais noslēpums, 
personas datiem saistībā ar noziedzīgiem 
nodarījumiem vai aizdomām par 
noziedzīgiem nodarījumiem vai personas 
datiem par bankas vai kredītkartes 
kontiem, proti, datiem, kuru iegūšana 
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nopietni apdraud datu subjekta tiesības 
un likumīgās intereses, pārzinis bez 
nepamatotas kavēšanās informē
uzraudzības iestādi par personas datu 
aizsardzības pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Paziņojumiem par datu aizsardzības pārkāpumiem jābūt kvalitatīviem nevis tikai 
kvantitatīviem. Ja notiek būtisks un nopietns pārkāpums, kas nodara kaitējumu datu 
subjektiem, pārzinim vispirms jānovērš pārkāpums un tad jāziņo uzraudzības iestādei. Stingru 
un nepraktisku termiņu noteikšana visiem potenciāliem datu aizsardzības pārkāpumiem 
novestu pie kvalitātes kontroles iztrūkuma attiecībā uz reāliem draudiem datu subjektiem un 
vēl ļaunāk — varētu daudzuma un biežuma ziņā pārslogot uzraudzības iestādi ar 
paziņojumiem.

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz 1. un 2. punktā 
minētā personas datu aizsardzības 
pārkāpuma konstatēšanu un jo īpaši 
apstākļus, kuros pārzinim un 
apstrādātājam ir pienākums ziņot par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja personas datu aizsardzības pārkāpums
var nelabvēlīgi ietekmēt datu subjekta
personas datu vai privātuma aizsardzību, 

1. Ja personas datu aizsardzības 
pārkāpums, kas minēts 31. panta 
1. punktā, nopietni apdraud datu subjekta
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pārzinis pēc tam, kad ir paziņojis par 
pārkāpumu saskaņā ar 31. pantu, bez 
nepamatotas kavēšanās informē datu 
subjektu par personas datu aizsardzības 
pārkāpumu.

tiesības vai likumīgās intereses, pārzinis 
pēc tam, kad ir paziņojis par pārkāpumu 
saskaņā ar minēto pantu, bez nepamatotas 
kavēšanās informē datu subjektu par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu proporcionalitāti, ir nepieciešams kvalitatīvi ierobežot šo ziņošanas prasību 
un attiecināt to uz noteiktiem personas datu veidiem un tikai nopietni kaitējošas ietekmes 
gadījumā. Tas novērsīs kompetento iestāžu pārslodzi ar ziņojumiem par nenozīmīgām 
prasībām.

Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
apstākļiem, kādos personas datu 
aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpašo apdraudējumu, kas minēts 
1. punktā, jo īpaši izraisa šādas apstrādes 
darbības:

2. Īpašo apdraudējumu, kas minēts 
1. punktā, izraisa šādas apstrādes darbības:

Or. en
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Pamatojums

Juridiskās noteiktības labad ir nepieciešams skaidri minēt visus esošos riskus.

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Aktīva vēršanās pie datu subjektiem viedokļa uzklausīšanai ir nesamērīgs slogs datu 
pārziņiem.

Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšēja atļauja un iepriekšēja 
apspriešanās

Iepriekšēja apspriešanās

Or. en

Pamatojums

Teksta iekšējai konsekvencei atbilstoši 70. apsvērumā noteiktajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu un jo īpaši lai 

svītrots
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mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai attiecīgā gadījumā 
apstrādātājs pirms personas datu 
apstrādes saņem uzraudzības iestādes 
atļauju, ja pārzinis vai apstrādātājs 
izstrādā līguma noteikumus saskaņā ar 
42. panta 2. punkta d) apakšpunktu vai 
nenodrošina atbilstošus aizsardzības 
pasākumus juridiski saistošā dokumentā, 
kas minēts 42. panta 5. punktā, personas 
datu nosūtīšanai uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu un jo īpaši lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai apstrādātājs, kas rīkojas 
pārziņa vārdā, pirms personas datu īpašu 
kategoriju, kā noteikts 9. pantā, apstrādes 
apspriežas ar uzraudzības iestādi, ja:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai darbotos uz riska novērtējumu balstīts iepriekšējas apspriešanās modelis. 
Pienākums ziņot katru reizi, kad tiek mainīta apstrādes darbība, radīs lielu skaitu paziņojumu 
uzraudzības iestādēm, un ir ļoti iespējams, ka tās nespēs tos visus apstrādāt. Ziņošana būtu 
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vajadzīga tad, ja apstrādes darbības ir saistītas ar jutīgiem datiem, vai tad, kad ir izvēlēts 
apstrādātājs.

Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja 4. punktā minētais saraksts aptver 
apstrādes darbības, kas saistītas ar preču 
vai pakalpojumu sniegšanu datu 
subjektiem vairākās dalībvalstīs, vai ar 
viņu uzvedības novērošanu, vai var būtiski 
skart personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde saraksta pieņemšanai 
piemēro konsekvences mehānismu, kas 
minēts 57. pantā.

5. Ja 4. punktā minētais saraksts aptver 
apstrādes darbību veidus, kas saistīti ar 
preču vai pakalpojumu sniegšanu datu 
subjektiem vairākās dalībvalstīs, vai ar 
viņu uzvedības novērošanu, vai var būtiski 
skart personas datu brīvu apriti Savienībā, 
uzraudzības iestāde saraksta pieņemšanai 
piemēro konsekvences mehānismu, kas 
minēts 57. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
34. pants – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz 2. punkta 
a) apakšpunktā minēto augsta līmeņa 
īpašu apdraudējumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pārziņa vai apstrādātāja vadība 
atbalsta datu aizsardzības inspektoru viņa 
uzdevumu veikšanā un nodrošina 
darbiniekus, telpas, aprīkojumu un citus 
resursus, kas nepieciešami, lai inspektors
varētu veikt savus uzdevumus un 
pienākumus saskaņā ar 37. pantu.

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzības inspektora uzdevumi un pienākumi jādefinē arī stratēģiskākā līmenī, lai 
nodrošinātu datu aizsardzības efektivitāti ar attiecīgu ziņošanas kārtību vadībai.

Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) izstrādāt procedūras uzraudzībai, 
dokumentēšanai, ziņošanai un
informēšanai par personas datu 
aizsardzības pārkāpumiem saskaņā ar 
31. un 32. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) uzraudzīt, kā pārzinis vai apstrādātājs 
veic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu un kā tiek ievēroti noteikumi 
par iepriekšēju atļauju vai iepriekšēju 
apspriešanos saskaņā ar 33. un 34. pantu;

(f) izstrādāt procedūras, ar kurām varētu
uzraudzīt, kā pārzinis vai apstrādātājs veic 
datu aizsardzības ietekmes novērtējumu un 
kā tiek ievēroti noteikumi par iepriekšēju 
atļauju vai iepriekšēju apspriešanos 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) nodrošināt 22. panta 2. punkta c)–
eb) apakšpunktā noteikto atbildības 
pasākumu īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzības inspektora centrālās lomas precizēšana atbildības ķēdē attiecībā pret 



PA\913984LV.doc 57/82 PE496.562v01-00

LV

augstākā līmeņa vadību.

Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums veicina un padara iespējamu sistēmas izveidi, kurā regulatori akreditē 
neatkarīgus vērtētājus gan visu uzņēmumu vērtēšanai, gan atsevišķu produktu vai tehnoloģiju 
vērtēšanai.
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Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu vai tā konstatē, ka 
trešā valsts, teritorija vai datu apstrādes 
nozare trešā valstī, vai starptautiska 
organizācija nenodrošina atbilstīgu datu 
aizsardzības līmeni saskaņā ar minētā 
panta 5. punktu, pārzinis vai apstrādātājs
starptautiski noteiktā kārtībā var nosūtīt 
personas datus uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju tikai tad, ja 
pārzinis vai apstrādātājs juridiski saistošā 
aktā ir nodrošinājis atbilstošus personas 
datu aizsardzības pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tipveida datu aizsardzības noteikumu pieņemšanā nav pamata izmantot konsekvences 
mehānismu; arī pašreiz noteiktajā kārtībā tas nav paredzēts.
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Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Uzraudzības iestāde apstiprina saistošos 
uzņēmuma noteikumus ar nosacījumu, ka 
tie:
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Or. en

Pamatojums

Saistošo uzņēmuma noteikumu pieņemšanā nav pamata izmantot konsekvences mehānismu. 
Arī pašreizējā datu aizsardzības sistēmā tas nav paredzēts.

Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
44. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpes Citi leģitīmi pamati starptautiskai 
nosūtīšanai

Or. en

Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Mūsdienu pasaulē, kas ir pārpilna ar datiem, nav pamata izcelt masveida vai biežas 
nosūtīšanas, jo tas neatspoguļo datu plūsmas realitāti un tāpēc neatbilstu brīvas datu plūsmas 
nodrošināšanas mērķim.
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Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskās intereses var būt paustas arī starptautiskās konvencijās, pat tad, ja nav attiecīgu 
valsts vai ES tiesību aktu. Šādās konvencijās tomēr jāievēro tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtība un tām jābūt samērīgām ar to likumisko mērķi. Turklāt jebkādai šādai 
personas datu apstrādei vajadzētu būt saskaņā arī ar visiem citiem regulas aspektiem.

Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt terminu "svarīgas 
sabiedrības intereses" 1. punkta 
d) apakšpunkta nozīmē, kā arī kritērijus 
un prasības attiecībā uz atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem, kas minēti 
1. punkta h) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pamattiesības un brīvības attiecībā uz viņu 
personas datu apstrādi un atvieglotu 
personas datu brīvu apriti Savienībā, katra 
dalībvalsts nodrošina, ka ir viena galvenā 
valsts uzraudzības iestāde, kas atbild par 
šīs regulas piemērošanas uzraudzību un par 
tās konsekventu piemērošanas veicināšanu 
visā Savienībā. Šajā nolūkā uzraudzības 
iestādes sadarbojas viena ar otru un ar 
Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzraudzības iestāde ir skaidri jānorāda, lai saskaņotu patiešām „vienas pieturas 
aģentūras” īstenošanu.

Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
46. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uzraudzības iestādei ir pilnvaras sodīt 
par administratīviem pārkāpumiem, jo 
īpaši par tiem, kas minēti 79. panta 4., 
5. un 6. punktā. Uzraudzības iestādes var 
noteikt sankcijas vienīgi tiem pārziņiem 
vai apstrādātājiem, kuru galvenā 
institūcija ir tajā pašā dalībvalstī vai 
saskaņā ar 56. un 57. pantu, ja galvenās 
institūcijas uzraudzības iestāde nerīkojas.

Or. en

Pamatojums

Precizē un uzsver uzraudzības iestāžu lomu saistībā ar sankcijām.

Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestāde, pildot tai uzticētos 
pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, 
rīkojas pilnīgi neatkarīgi.

1. Uzraudzības iestāde, pildot tai uzticētos 
pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, 
rīkojas pilnīgi neatkarīgi, vienlaikus 
ievērojot VII nodaļas noteikumus par 
sadarbību un konsekvenci.

Or. en

Pamatojums

Pienācīga uzmanība jāvelta uzraudzības iestāžu saistībām vienai pret otru konsekvences 
mehānismā.

Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nodrošināt, ka tiek ievēroti 34. panta 
noteikumi par iepriekšēju atļauju un 
iepriekšēju apspriešanos;

(d) nodrošināt, ka tiek ievēroti 34. panta 
noteikumi par iepriekšēju apspriešanos;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) informēt pārzini un/vai apstrādātāju 
par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas 
pieejami, lai vērstos pret tās lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par uzraudzības iestādes pilnvarām pret pārzini un/vai apstrādātāju jāpapildina ar 
skaidriem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami pārziņiem un/vai apstrādātājiem.
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Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestādes nosaka īpašo 
sadarbības darbību praktiskos aspektus.

4. Uzraudzības iestādes savos reglamentos 
nosaka īpašo sadarbības darbību praktiskos 
aspektus. Reglamentu publisko Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas apstākļos, ja uzraudzības 
iestāde uzskata, ka ir steidzama vajadzība 
rīkoties, lai aizsargātu datu subjektu 

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

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

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem, kurus tieši skar šie pasākumi, nav pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
68. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
pieņem savu reglamentu un nosaka savu 
darbības kārtību. Jo īpaši tā nodrošina 
pienākumu veikšanas turpināmību, ja 
beidzas kāda locekļa pilnvaru termiņš vai 
tas atkāpjas no amata, apakšgrupu izveidi 
īpašiem jautājumiem vai nozarēm un 
procedūras saistībā ar konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā.

2. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 
pieņem savu reglamentu un nosaka savu 
darbības kārtību. Jo īpaši tā nodrošina 
pienākumu veikšanas turpināmību, ja 
beidzas kāda locekļa pilnvaru termiņš vai 
tas atkāpjas no amata, apakšgrupu izveidi 
īpašiem jautājumiem vai nozarēm un 
procedūras saistībā ar konsekvences 
mehānismu, kas minēts 57. pantā, un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ko 
piemēro attiecīgajiem pārziņiem vai 
apstrādātājiem.

Or. en

Pamatojums

Pārziņiem vai apstrādātājiem nav skaidri noteiktu tiesiskās aizsardzības līdzekļu.
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Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Noteiktā naudas soda summu jāietekmē arī tam, vai dati ir jutīgi vai nav.

Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Uzraudzības iestāde var izteikt 
rakstisku brīdinājumu, nepiemērojot 
nekādu citu sodu. Uzraudzības iestāde var 
piemērot sodanaudu, ko atkārtotu un tīšu 
pārkāpumu gadījumā var palielināt līdz 
EUR 1 000 000 vai uzņēmuma gadījumā 
— līdz 1 % no tā gada apgrozījuma visā 
pasaulē.

(a) fiziska persona apstrādā personas 
datus bez komerciāliem nolūkiem; vai
(b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 



PA\913984LV.doc 67/82 PE496.562v01-00

LV

palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaglabā maksimālā sodanaudas summa, ko uzraudzības iestāde var piespriest un ko var 
palielināt līdz EUR 1 miljonam, savukārt attiecībā uz uzņēmumiem — līdz 1 % no to gada 
apgrozījuma visā pasaulē. Tomēr ir jāsaglabā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas
8. panta 3. punktā paredzētā uzraudzības iestāžu neatkarība. Turklāt konsekvences 
mehānisms un jo īpaši 58. panta 3. un 4. punkts varētu sekmēt saskaņotu politiku ES 
administratīvo sodu jomā.

Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 127
Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nav nodrošināti mehānismi datu 
subjektu pieprasījumiem vai datu 
subjektiem netiek sniegta savlaicīga 
atbilde vai atbilde nav pieprasītajā 
formātā saskaņā ar 12. panta 1. un 
2. punktu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tiek prasīta samaksa par informāciju 
vai par atbildēm uz datu subjektu 
pieprasījumiem pretēji 12. panta 4. punkta 
noteikumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 130
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) datu subjektam nesniedz informāciju 
vai sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus 
nelabo saskaņā ar 15. un 16. pantu vai 
saņēmējam nepaziņo attiecīgo 
informāciju saskaņā ar 13. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 132
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 133
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai kavē datu 
subjektu pārnest personas datus uz citu 
lietotni, pārkāpjot 18. pantu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 135
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 136
Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) īpašu kategoriju datu gadījumā 
saskaņā ar 80., 82. un 83. pantu nav 
ievēroti noteikumi par vārda un 
informācijas brīvību vai noteikumi par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā vai 
nosacījumi par apstrādi vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos.

svītrots

Or. en



PA\913984LV.doc 71/82 PE496.562v01-00

LV

Grozījums Nr. 137
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 138
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 
7. un 8. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 139
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) īpašas kategorijas personas datus 
apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 140
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 141
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, saskaņā ar 20. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 142
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 143
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 144
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) personas datus apstrādā vai izdod 
norādījumu apstrādāt personas datus, 
pārkāpjot pienākumus saistībā ar apstrādi 
pārziņa vārdā saskaņā ar 26. un 27. pantu

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 145
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) nebrīdina vai nepaziņo par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu, vai 
nepaziņo laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par 
datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 146
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 147
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors 
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 148
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 149
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne
atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;

svītrots

Or. en



PA\913984LV.doc 75/82 PE496.562v01-00

LV

Grozījums Nr. 150
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
53. panta 1. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 151
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu 
un 53. panta 2. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 152
Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 
84. pantu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 153
Regulas priekšlikums
79. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku atjaunināt 4., 5. un 6. punktā 
minēto administratīvo naudas sodu 
apmērus, ņemot vērā 2. punktā minētos 
kritērijus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 154
Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

II nodaļa (Vispārīgi principi), III nodaļa 
(Datu subjektu tiesības), IV nodaļa 
(Pārzinis un apstrādātājs), V nodaļa 
(Personas datu nosūtīšana uz trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām), 
VI nodaļa (Neatkarīga uzraudzības
iestāde) un VII nodaļa (Sadarbība un 
konsekvence), kā arī 73. 74. ,76. un 
79. pants VIII nodaļā (Tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, atbildība un 
sankcijas) neattiecas uz personas datu 
apstrādi, ko veic tikai žurnālistikas 
vajadzībām vai mākslinieciskās vai 
literārās izpausmes vajadzībām, lai panāktu 
līdzsvaru starp tiesībām uz personas datu 
aizsardzību un noteikumiem par vārda un 
informācijas brīvību.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 155
Regulas priekšlikums
80. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vēlākais līdz 91. panta 2. punktā 
noteiktajam datumam katra dalībvalsts 
paziņo Komisijai noteikumus, ko tā 
pieņēmusi saskaņā ar 1. punktu, turklāt 
tās nekavējoties paziņo Komisijai par 
jebkuriem turpmākiem šo noteikumu 
grozījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 156
Regulas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 157
Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 158
Regulas priekšlikums
83.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

83.a pants
Datu par kriminālsodāmību apstrāde 

finanšu noziegumu novēršanas nolūkos
Šīs regulas darbības jomā un saskaņā ar 
9. panta 2. punkta j) apakšpunktu 
personas datu par kriminālsodāmību vai 
saistītiem drošības pasākumiem apstrādi 
atļauj, ja tā paredz pienācīgus pasākumus 
datu subjekta pamattiesību un brīvību 
aizsardzībai un tās nolūks ir:
(a) finanšu nozieguma novēršana, 
izmeklēšana vai atklāšana vai
(b) sabiedriskās intereses, piemēram, 
aizsargāt no finanšu nozieguma 
pārrobežu apdraudējuma,
un abos gadījumos tā noteikti jāveic, 
neprasot datu subjekta piekrišanu, lai 
neapdraudētu minēto nolūku 
sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 159
Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 160
Regulas priekšlikums
83. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja personas dati tiek vākti statistikas 
un sabiedrības veselības nolūkiem, šādi 
dati jāpadara anonīmi uzreiz pēc to 
savākšanas, pārbaudes vai salīdzināšanas 
darbībām, izņemot gadījumu, kad 
identifikācijas dati ir joprojām 
nepieciešami statistikas1 un sabiedrības 
veselības nolūkiem, piemēram, lai veiktu 
epidemioloģiskus, citās jomās 
izmantojamus un klīniskus pētījumus.

Or. en

(1 Padomes Ieteikuma Nr. R(97) Papildinājuma 8. punkts par to personas datu aizsardzību, 
kas savākti un apstrādāti statistikas nolūkos – Pieņēmusi Ministru komiteja 1997. gada 
30. septembrī 602. Ministru vietnieku sanāksmē.)
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Pamatojums

Epidemioloģiskie pētījumi galvenokārt balstās uz „saistītu datu” izmantošanu un nevar tikt 
veikti, izmantojot pilnīgi anonīmus vai pseidonimizētus datus. Saistītie pētījumi dažām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm ir luksus iespēja, bet ar ierosinātajiem pasākumiem šajā 
saistošajā regulā, pastāv iespēja, ka šādi būtiski pētījumi apstātos.

Grozījums Nr. 161
Regulas priekšlikums
83. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja datu subjektam tiek prasīta 
piekrišana medicīnisko datu apstrādei 
vienīgi sabiedrības veselības pētniecības 
nolūkos, datu subjekts var izmantot 
vispārējas piekrišanas sniegšanas iespēju, 
lai atļautu veikt epidemioloģiskus, citās 
jomās izmantojamus un klīniskus 
pētījumus.

Or. en

Pamatojums

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 
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.
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Grozījums Nr. 162
Regulas priekšlikums
83. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 163
Regulas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt 14. panta 7. punktā, 
26. panta 5. punktā, 33. panta 6. punktā, 
35. panta 11. punktā, 37. panta 2. punktā, 
39. panta 2. punktā un 43. panta 3. punktā
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir
uz nenoteiktu laiku, sākot ar šīs regulas 
spēkā stāšanās dienu.

Or. en



PE496.562v01-00 82/82 PA\913984LV.doc

LV

Grozījums Nr. 164
Regulas priekšlikums
89. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Svītro Direktīvas 2002/58/EK 1. panta 
2. punktu, 2. panta b) un c) punktu un 
6. un 9. pantu.

Or. en

Pamatojums

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.


