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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlyme dėl reglamento išlaikomi Direktyvos 95/46/EB principai ir sustiprinamos piliečių 
teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga. Nuomonės referentė palankiai vertina 
Komisijos darbą. Šiuo klausimu ji nori pateikti toliau išdėstytas pastabas.

Nors kai kurios šalys tam nepritarė, nuomonės referentė nori išlaikyti plačią asmens duomenų 
apibrėžtį ir aiškaus sutikimo principą, kaip duomenų tvarkymo teisėtumo pagrindą. Tai dvi 
sąlygos, būtinos siekiant veiksmingai apsaugoti šią pagrindinę teisę ir skatinti piliečių 
pasitikėjimą, visų pirma skaitmenine terpe.

Be to, nuomonės referentė siūlo didinti numatytą vaikų apsaugą, išplečiant 8 straipsnio 
taikymo sritį, kad į ją būtų įtraukta prekyba visomis prekėmis ir paslaugomis ir 
nebeapsiribojama vien informacinės visuomenės paslaugomis.

Be to, nuomonės referentė siūlo išbraukti 18 straipsnį, kuriuo įtraukiama teisė į duomenų 
perkeliamumą. Šia pasiūlyme dėl direktyvos nurodyta nauja teise nesuteikiama jokia 
papildoma nauda piliečiams, palyginti su pasiūlymo dėl reglamento 15 straipsnyje įtvirtinta 
teise susipažinti su duomenimis, kuria duomenų subjektui suteikiama galimybė gauti 
pranešimą apie tvarkomus duomenis.

Nuomonės referentė nori aiškiai įtraukti bendrą duomenų valdytojo atsakomybės principą. Iš 
tikrųjų pasiūlyme dėl reglamento sustiprinamos duomenų valdytojams tenkančios prievolės, 
kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti duomenų subjektui suteiktas teises. Tačiau reikėtų 
imtis platesnio masto priemonių, kad būtų aiškiai įtvirtintas šis bendras atsakomybės 
principas.

Taip pat reikėtų stiprinti teisę būti pamirštam. 17 straipsnio 2 dalyje duomenų valdytojui 
nustatomas įpareigojimas imtis veiksmų dėl trečiųjų asmenų tvarkomų duomenų. Nuomonės 
referentė siūlo įtraukti duomenų valdytojo prievolę informuoti duomenų subjektą apie 
tolesnius veiksmus, kurių tretieji asmenys ėmėsi dėl jo prašymo.

Nuostatos, susijusios su duomenų perdavimu trečiosioms šalims ar tarptautinėms 
organizacijoms, buvo labai išplėtotos ir patikslintos. Nuomonės referentė siūlo įtraukti 
privalomų su įmonėmis susijusių taisyklių tarpusavio pripažinimo sistemą, kurią jau parengė 
29 straipsnio darbo grupė. Už šią sritį atsakinga institucija turėtų būti ta institucija, kuri veikia 
duomenų valdytojo ar tvarkytojo pagrindinės buveinės veiklos vietoje.

Aptardama priežiūros institucijų kompetencijos klausimą, nuomonės referentė palankiai 
vertina tai, kad priimtas vieno langelio principas, dėl kurio supaprastinamas keliose 
valstybėse narėse įsisteigusių ekonominės veiklos vykdytojų darbas. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad iš esmės piliečiai kreipiasi į savo kilmės valstybės narės instituciją ir tikisi, jog ši 
institucija imsis visų reikalingų veiksmų, kad piliečių teisių būtų laikomasi. Taikant vieno 
langelio principą, kitos priežiūros institucijos neturi tapti vien „laiškų dėžutėmis“. Nuomonės 
referentė siūlo paaiškinti, kad atsakinga institucija privalo bendradarbiauti su kitomis 
suinteresuotomis priežiūros institucijomis ir Europos Komisija pagal reglamento VII skyriaus 
nuostatas.
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Aptardama administracines sankcijas, nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlyme dėl 
reglamento nustatytas dideles sumas. Tačiau skirdamos baudas priežiūros institucijos turi 
turėti didelę veiksmų laisvę. ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio 3 dalyje įtvirtinamas 
priežiūros institucijų nepriklausomumo principas. Taikant nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, gali būti prisidedama prie to, kad Europos Sąjungoje būtų vykdoma suderinta 
baudų politika.

Galiausiai pasiūlyme dėl reglamento pateikiama daug deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų. Kai 
kurie šie aktai būtini, nes jais į reglamentą įterpiamos neesminės nuostatos; kitus aktus 
nuomonės referentė siūlo paprasčiausiai išbraukti. Šį klausimą atskirai gali svarstyti Teisės 
reikalų komitetas. Iš tikrųjų pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 
1 dalį Teisės reikalų komitetas atsakingas už bet kokios teisėkūros iniciatyvos teisinio 
pagrindo tikrinimą ir savo iniciatyva arba atsakingo komiteto prašymu gali priimti sprendimą 
dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų taikymo.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonominės ir socialinės 
integracijos, kuri yra vidaus rinkos veikimo 
rezultatas, labai išaugo judėjimas tarp 
valstybių narių. Sąjungoje padidėjo 
keitimosi duomenimis tarp ūkio ir 
socialinio sektoriaus, taip pat viešojo ir 
privačiojo sektoriaus subjektų mastas. 
Sąjungos teisė įpareigoja valstybių narių 
institucijas bendradarbiauti ir keistis 
asmens duomenimis, kad šios galėtų 
vykdyti savo pareigas arba kitos valstybės 
narės institucijos prašymu atlikti užduotis;

(4) dėl ekonominės ir socialinės 
integracijos, kuri yra vidaus rinkos veikimo 
rezultatas, labai išaugo veikla tarp 
valstybių narių. Sąjungoje padidėjo 
keitimosi duomenimis tarp ūkio ir 
socialinio sektoriaus, taip pat viešojo ir 
privačiojo sektoriaus subjektų mastas. 
Sąjungos teisė įpareigoja valstybių narių 
institucijas bendradarbiauti ir keistis 
asmens duomenimis, kad šios galėtų 
vykdyti savo pareigas arba kitos valstybės 
narės institucijos prašymu atlikti užduotis;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl sparčios technologinės plėtros ir 
globalizacijos kyla naujų asmens duomenų 
apsaugos sunkumų. Stipriai išaugo 
keitimosi duomenimis ir jų rinkimo mastas. 
Technologijos leidžia privačioms įmonėms 
ir valdžios institucijoms vykdant savo 
veiklą precedento neturinčiu mastu 
naudotis asmens duomenimis. Asmenys vis 
dažniau viešina asmeninę informaciją, su 
kuria galima susipažinti pasauliniame 
tinkle. Technologijos pakeitė ekonominį ir 
socialinį gyvenimą todėl reikia palengvinti 
laisvą duomenų judėjimą Sąjungoje ir jų 
perdavimą į trečiąsias šalis bei 
tarptautinėms organizacijoms, kartu 
užtikrinant aukštą asmens duomenų 
apsaugos lygį;

(5) dėl sparčios technologinės plėtros ir 
globalizacijos kyla naujų asmens duomenų 
apsaugos sunkumų. Stipriai išaugo 
keitimosi duomenimis ir jų rinkimo mastas. 
Technologijos leidžia privačioms įmonėms 
ir valdžios institucijoms vykdant savo 
veiklą precedento neturinčiu mastu 
naudotis asmens duomenimis. Asmenys vis 
dažniau viešina asmeninę informaciją, su 
kuria galima susipažinti pasauliniame 
tinkle. Technologijos pakeitė ekonominį ir 
socialinį gyvenimą, todėl reikia palengvinti 
laisvą duomenų judėjimą Sąjungoje ir 
užtikrinti saugų jų perdavimą į trečiąsias 
šalis bei tarptautinėms organizacijoms, 
kartu užtikrinant aukščiausią galimą
asmens duomenų apsaugos lygį;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
tais atvejais, kai asmens duomenis fizinis 
asmuo tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai ir adresų saugojimui, ir 
nesiekdamas pelno, t. y. nesusiedamas su 
profesine ar komercine veikla. Išimtis 
neturėtų būti taikoma duomenų 
valdytojams ar tvarkytojams, kurie tokiai 
su asmeniniais ar šeiminiais tikslais 
susijusiai veiklai teikia asmens duomenų 
tvarkymo priemones;

(15) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
tais atvejais, kai asmens duomenis asmuo 
tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai ir adresų saugojimui, ir 
nesiekdamas pelno, t. y. nesusiedamas su 
profesine ar komercine veikla, ir asmens 
duomenys nėra pateikiami susipažinti 
neapibrėžtam asmenų skaičiui. Išimtis 
neturėtų būti taikoma duomenų 
valdytojams ar tvarkytojams, kurie tokiai 
su asmeniniais ar šeiminiais tikslais 
susijusiai veiklai teikia asmens duomenų 
tvarkymo priemones;

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti šios išimties taikymo sritį, visų pirma dėl sparčiai plintančių socialinių 
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tinklų, kuriuose galima pateikti savo informaciją šimtams kitų asmenų. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (bylos C-101/01 ir C-73/07) siūlo, kad „neapibrėžtas asmenų, kurie turi 
prieigą prie informacijos, skaičius“ būtų laikomas šios išimties taikymo kriterijumi. EDAPP 
tam pritaria.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl asmens identifikavimo 
numeris, vietos nustatymo duomenys, 
interneto identifikatoriai ar kiti specifiniai 
požymiai patys savaime nebūtinai visomis 
aplinkybėmis turi būti laikomi asmens 
duomenimis;

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl reikia pasitelkiant 
technologinę plėtrą ištirti kiekvieną atvejį 
siekiant nustatyti, ar asmens 
identifikavimo numeris, vietos nustatymo 
duomenys, interneto identifikatoriai ar kiti 
specifiniai požymiai patys savaime 
nebūtinai visomis aplinkybėmis turi būti 
laikomi asmens duomenimis;

Pagrindimas

Kadangi atsiranda vis didesnė naujų interneto paslaugų pasiūla ir vyksta nuolatinė 
technologinė plėtra, reikia užtikrinti aukštą piliečių asmens duomenų apsaugos lygį. Todėl 
reikia tirti kiekvieną atvejį atskirai.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu naudojamos informavimo 
priemonės būdu, leidžiančiu savanoriškai 
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subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis. 
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

ir konkrečiai tinkamai informuotam 
duomenų subjektui išreikšti valią 
pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, 
ir užtikrinančiu, kad asmenys suvokia 
sutinkantys, kad būtų tvarkomi jų asmens 
duomenys, pavyzdžiui, pažymėdami 
langelį interneto svetainėje arba kitaip 
pareikšdami ar atlikdami kitus veiksmus, 
šiomis aplinkybėmis aiškiai parodančius 
duomenų subjekto sutikimą su ketinimu 
tvarkyti jų asmens duomenis. Todėl 
tylėjimas arba neveikimas neturėtų būti 
laikomas sutikimu. Tai taikoma nepaisant 
galimybės išreikšti sutikimą tvarkyti 
duomenis pagal Direktyvą 2002/58/EB 
naudojant atitinkamus naršyklės ar kitos 
taikomosios programos nustatymus.
Sutikimas turėtų apimti visas duomenų 
tvarkymo operacijas, atliekamas tuo pačiu 
tikslu ar tais pačiais tikslais. Jeigu 
duomenų subjekto sutikimo prašoma 
elektroniniu būdu, prašymas turi būti 
aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tvarkymo operacijos savaime nepagrindžia 
pagrindinės buveinės egzistavimo ir todėl 
nėra esminis pagrindinės buveinės 
nustatymo kriterijus;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys arba 
kai valdytojas tam tikrų produktų ar 
paslaugų atveju turi didelės galios 
rinkoje, arba kai šie produktai arba 
paslaugos yra siūlomi su sąlyga, kad bus 
leista apdoroti asmens duomenis, arba kai 
vienašališkais ir neesminiais paslaugų 
teikimo sąlygų pakeitimais duomenų 
subjektui nelieka kitos galimybės, o tik 
sutikti su tokiu pakeitimu arba atsisakyti 
šių interneto išteklių, kuriems buvo skirta 
daug laiko. Kai duomenų valdytojas yra 
valdžios institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Pagrindimas

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance, in the sense of the Commission’s proposal, in any 
situation where the user was given the choice between accepting new and unnecessary data 
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processing and abandoning the work they have already put into their profile. Another case of 
clear imbalance would be if the market for the service in question is 
monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real possibility to 
choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully address this 
issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social networks.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(38) teisėti asmens interesai gali būti 
teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu, jeigu 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės nėra viršesni. 
Juos reikėtų kruopščiai pasverti visų pirma 
tuomet, kai duomenų subjektas yra vaikas, 
nes vaikams reikalinga ypatinga apsauga. 
Duomenų subjektui turėtų būti suteikta 
teisė dėl priežasčių, susijusių su jo 
konkrečia padėtimi, nesutikti, kad 
duomenys būtų tvarkomi, ir dėl to nepatirti 
išlaidų. Siekiant užtikrinti skaidrumą, 
duomenų valdytojas ar tretieji asmenys, 
kuriems šie duomenys yra perduoti, turėtų 
būti įpareigoti aiškiai informuoti duomenų 
subjektą apie teisėtus interesus, kurių 
siekia, ir jo teisę su tuo nesutikti, be to, jie 
turėtų būti įpareigoti šiuos teisėtus 
interesus dokumentuoti. Atsižvelgiant į tai, 
kad teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo 
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

Pagrindimas

Direktyvos 95/46/EB formuluotė turėtų būti išlaikyta. Primenama, kad reglamentas bus 
taikomas ne tik skaitmeninėms paslaugoms, bet ir veiksmams, atliekamiems neprisijungus prie 
interneto. Kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, žurnalų leidybos sektorius, norėdami finansuoti 
savo veiklą, turi naudoti išorės šaltinius, kad pasiektų potencialius naujus prenumeratorius. 
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Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis neturėtų būti 
įpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos. Kai pateikiamas 
prašymas susipažinti su duomenimis, 
duomenų valdytojas turėtų turėti teisę 
pareikalauti iš duomenų subjekto 
papildomos informacijos, kuri jam padėtų 
rasti prašomus asmens duomenis;

(45) jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis neturėtų būti 
įpareigojamas naudotis papildoma 
informacija duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos. Kai pateikiamas 
prašymas susipažinti su duomenimis, 
duomenų valdytojas turėtų turėti teisę 
pareikalauti iš duomenų subjekto 
papildomos informacijos, kuri jam padėtų 
rasti prašomus asmens duomenis;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir 
jos tikslus, kaip ilgai bus saugomi 
duomenys, apie teisę susipažinti su 
duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar 
ištrinti ir apie teisę pateikti skundą. Kai 
duomenys renkami iš duomenų subjekto, 
duomenų subjektas taip pat turėtų būti 
informuotas, ar jis privalo pateikti 
duomenis, taip pat apie tokių duomenų 
nepateikimo pasekmes;

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir 
jos tikslus, apie kriterijus, pagal kuriuos 
galima nustatyti, kaip ilgai bus saugomi 
duomenys kiekvienam tikslui, apie teisę 
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti ar ištrinti ir apie teisę pateikti 
skundą. Kai duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų subjektas taip 
pat turėtų būti informuotas, ar jis privalo 
pateikti duomenis, taip pat apie tokių 
duomenų nepateikimo pasekmes;

Pagrindimas

Ne visuomet įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai jie 
saugomi skirtingais tikslais.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 
galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 
teisę žinoti ir būti informuotas, pavyzdžiui, 
apie tai, kokiais tikslais duomenys 
tvarkomi, kaip ilgai jie bus laikomi, kas yra 
duomenų gavėjas, pagal kokią logiką 
duomenys tvarkomi ir kokios galėtų būti 
tokio duomenų tvarkymo pasekmės bent 
jau tais atvejais, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas profiliavimu. Ši teisė neturėtų 
varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant komercines paslaptis arba 
intelektinės nuosavybės teises, ypač autorių 
teises, kuriomis saugoma programinė 
įranga. Tačiau tai neturėtų lemti, kad 
duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti 
visą informaciją;

(51) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 
galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 
teisę žinoti ir būti informuotas, pavyzdžiui, 
apie tai, kokiais tikslais duomenys 
tvarkomi, kaip ilgai jie bus laikomi, kas yra 
duomenų gavėjas, pagal kokią logiką 
duomenys tvarkomi ir kokios galėtų būti 
tokio duomenų tvarkymo pasekmės bent 
jau tais atvejais, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas profiliavimu. Be to, 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų 
turėti teisę būti informuotas apie tai, kokie 
asmens duomenys tvarkomi, ir pateikęs 
elektroninį prašymą gauti tvarkomų 
nekomercinių duomenų kopiją 
elektroniniu, sąveikiu ir susistemintu 
formatu, kad ja būtų galima toliau 
naudotis. Šios teisės neturėtų varžyti kitų 
asmenų teisių ir laisvių, įskaitant 
komercines paslaptis arba intelektinės 
nuosavybės teises, ypač autorių teises, 
kuriomis saugoma programinė įranga. 
Tačiau tai neturėtų lemti, kad duomenų 
subjektui būtų atsisakyta suteikti visą 
informaciją;

Pagrindimas

Ne visuomet įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai jie 
saugomi skirtingais tikslais.
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istorinių, statistinių, 
suvestinių ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje, apdorojant duomenis 
apie asmens sveikatą sveikatos apsaugos 
tikslais ar norint pasinaudoti teise į 
saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

Pagrindimas

Duomenų subjektui, norint visu savo gyvenimo laikotarpiu gauti geriausią priežiūrą ir 
gydymą, yra labai svarbu turėti visapusišką sveikatos būklės registrą. Teisė būti pamirštam 
neturėtų būti taikoma duomenis apdorojant sveikatos apsaugos tikslais, kaip nurodyta 81a 
straipsnyje.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) kai asmens duomenys tvarkomi 
elektroninėmis priemonėmis ir 
susistemintu bei dažnai naudojamu 
elektroniniu formatu, duomenų subjektai 
turėtų turėti teisę savo duomenų kopiją 
gauti taip pat dažnai naudojamu 
elektroniniu formatu, kad galėtų geriau 
kontroliuoti savo asmens duomenis ir 
pasinaudoti savo teise su jais susipažinti. 
Be to, duomenų subjektui taip pat turėtų 
būti leidžiama savo pateiktus duomenis 
persiųsti iš vienos automatizuotos 
programos, pavyzdžiui, socialinio tinklo, į 
kitą. Tai turėtų būti taikoma tais atvejais, 
kai duomenų subjektas duomenis 
automatizuotai duomenų tvarkymo 
sistemai pateikė savo sutikimu arba 
vykdydamas sutartį;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal pasiūlymo dėl reglamento 15 straipsnį duomenų subjektas turi teisę susipažinti su 
duomenimis. Teisė susipažinti su duomenimis – kiekvienam duomenų subjektui priklausanti 
teisė gauti pranešimą apie tvarkomus duomenis. Pagal 18 straipsnį, pagal kurį duomenų 
subjektai gali gauti savo duomenų kopiją, nesuteikiama jokios papildomos naudos piliečių 
asmens duomenų apsaugos srityje ir sukuriama maišatis dėl teisės susipažinti su duomenimis, 
kuri yra pagrindinė teisė, tikrosios reikšmės.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai. Tačiau tokia priemonė 
turėtų būti leidžiama, kai ji aiškiai 

(58) kiekvienas duomenų subjektas turėtų 
turėti teisę, kad jam nebūtų taikomas 
sprendimas, pagrįstas profiliavimu 
duomenis tvarkant automatizuotai ir 
sukeliantis neigiamų teisinių pasekmių 
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numatyta įstatyme, įgyvendinta sudarant 
arba vykdant sutartį arba kai buvo gautas 
duomenų subjekto sutikimas. Bet kuriuo 
atveju tokiam duomenų tvarkymui turėtų 
būti taikomos tinkamos apsaugos 
priemonės, pavyzdžiui, duomenų subjekto 
informavimas arba teisė reikalauti žmogaus 
įsikišimo, o tokia priemonė neturėtų būti 
taikoma vaikui;

arba darantis neigiamą poveikį tam 
duomenų subjektui. Ši nuostata 
netaikoma su komercine komunikacija 
susijusioms priemonėms, pavyzdžiui, ryšių 
su klientais valdymo arba klientų 
pritraukimo srityje. Tačiau toks 
sprendimas turėtų būti leidžiamas, kai jis 
aiškiai numatytas įstatyme arba kai 
duomenų tvarkymas teisėtas pagal 
6 straipsnio 1 dalies a–fa punktus. Bet 
kuriuo atveju tokiam duomenų tvarkymui 
turėtų būti taikomos tinkamos apsaugos 
priemonės, pavyzdžiui, duomenų subjekto 
informavimas arba teisė reikalauti žmogaus 
įsikišimo, o tokia priemonė neturėtų būti 
taikoma vaikui. Dėl profiliavimo neturėtų 
būti daromas diskriminacinis poveikis 
asmenims dėl, pvz., jų rasinės ar etninės 
kilmės, religijos ar seksualinės 
orientacijos, nedarant poveikio 
9 straipsnio 2 daliai;

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluote teigiama, kad bet koks profiliavimas turi neigiamų pasekmių, 
tačiau kai kurių rūšių profiliavimas gali turėti daugelį teigiamų pasekmių, pvz., pagerinant 
panašiems klientams teikiamas paslaugas arba jas priderinant prie klientų poreikių.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Norint sustiprinti asmens duomenų apsaugą, reikia aiškiai įtraukti bendrą duomenų valdytojo 
atsakomybės principą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekiant užtikrinti duomenų subjektų 
teises ir laisves ir nustatyti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atsakomybę, šiame reglamente reikia 
aiškiai paskirstyti atsakomybę – taip pat ir 
priežiūros institucijų stebėjimo ir 
priemonių atžvilgiu – be kita ko, tais 
atvejais, kai duomenų valdytojas kartu su 
kitais duomenų valdytojais nustato 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus arba kai duomenų tvarkymo 
operacija atlikta duomenų valdytojo 
pavedimu;

(62) siekiant užtikrinti duomenų subjektų 
teises ir laisves ir nustatyti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atsakomybę, šiame reglamente reikia 
aiškiai paskirstyti atsakomybę – taip pat ir 
priežiūros institucijų stebėjimo ir 
priemonių atžvilgiu – be kita ko, tais 
atvejais, kai duomenų valdytojas kartu su 
kitais duomenų valdytojais nustato 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus arba kai duomenų tvarkymo 
operacija atlikta duomenų valdytojo 
pavedimu. Solidariosios atsakomybės 
atveju duomenų tvarkytojas, kuris 
atlygina žalą duomenų subjektui, gali 
apskųsti duomenų valdytoją ir reikalauti 
kompensacijos, jeigu jis elgėsi pagal teisės 
aktą, kuriuo nustatoma jo sąsaja su 
duomenų valdytoju;

Pagrindimas

Duomenų tvarkytojas – tai duomenų valdytojo pasamdytas asmuo. Tai reiškia, kad, jeigu 
duomenų tvarkytojas atidžiai laikosi jam perduotų instrukcijų, asmens duomenų pažeidimas 
turi būti laikomas duomenų valdytojo, o ne duomenų tvarkytojo atsakomybe, tačiau 
nepažeidžiant duomenų subjekto teisės į žalos atlyginimą.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(65) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų saugoti aktualią 
informaciją apie pagrindines atlikto
duomenų tvarkymo kategorijas.
Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
galėtų padėti priežiūros institucijai 
įvertinti tų pagrindinių tvarkymo 
kategorijų atitiktį šiam reglamentui;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas, 
jei įmanoma, per 24 valandas pranešti 
priežiūros institucijai. Kai to neįmanoma 
padaryti per 24 valandas, pranešant 
reikėtų nurodyti vėlavimo priežastis.
Fiziniai asmenys, kurių asmens duomenims 
ar privatumui pažeidimas galėjo turėti 
neigiamą poveikį, turėtų būti nepagrįstai 
nedelsiant informuojami, kad galėtų imtis 
būtinų atsargumo priemonių. Pažeidimas
turėtų būti laikomas turinčiu neigiamą 
poveikį asmens duomenims ar duomenų 

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

būti pavogta ar suklastota tapatybė, 
padaryta fizinė žala, patirtas didelis 
pažeminimas ar pakenkta reputacijai. 
Pranešime turėtų būti aprašytas asmens 
duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

Pagrindimas

Jeigu nustatytas pažeidimas, duomenų valdytojas turi visų pirma imtis visų tinkamų 
priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesniam pažeidimo vykdymui. Todėl įpareigojimas apie 
tai per 24 val. pranešti kompetentingai priežiūros institucijai ir sankcijos, jeigu tai 
nevykdoma, gali daryti priešingą poveikį. Be to, kaip nustatyta 29 straipsnio darbo grupės 
2012 m. kovo 23 d. nuomonėje, neturėtų būti pranešama apie smulkius pažeidimus, kad 
nebūtų pernelyg apkrautos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
82 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82) Komisija taip pat gali pripažinti, kad 
trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo duomenų 
apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų 
perdavimas į tą trečiąją šalį turėtų būti 
draudžiamas. Tokiu atveju turėtų būti 

(82) Komisija taip pat gali pripažinti, kad 
trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo duomenų 
apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų 
perdavimas į tą trečiąją šalį turėtų būti 
leidžiamas tik taikant atitinkamas 
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numatyta galimybė Komisijai konsultuotis 
su tokiomis trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis;

garantijas arba jeigu tokiam perdavimui 
taikomos šiame reglamente nustatytos 
leidžiančios nukrypti nuostatos;

Pagrindimas

Nuomonės referentė laikosi EDAPP rekomendacijos, pateiktos jo 2012 m. kovo 7 d. 
nuomonės 220 punkte.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
85 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85a) įmonių grupė, kuri numato teikti 
tvirtinti įmonei privalomas taisykles, gali 
pasiūlyti paskirti kompetentingą 
priežiūros instituciją. Kompetentinga 
institucija turėtų būti valstybės narės, 
kurioje yra pagrindinė duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo buveinė, priežiūros 
institucija;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento

87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 

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

finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos 
tarnybų, įstaigų, atsakingų už kovą su 
sukčiavimu sporte, arba institucijų, 
atsakingų už nusikalstamų veikų 
prevenciją, tyrimą, nustatymą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už jas, 
atvejais;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
115 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(115) tais atvejais, kai kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusi kompetentinga 
priežiūros institucija nesiima veiksmų 
arba ėmėsi nepakankamų priemonių dėl 
skundo, duomenų subjektas gali prašyti 
valstybės narės, kurioje yra jo nuolatinė 
gyvenamoji vieta, priežiūros institucijos 
pareikšti ieškinį tai priežiūros institucijai 
kompetentingame kitos valstybės narės 
teisme. Prašomoji priežiūros institucija 
gali priimti sprendimą, kurį galima 
peržiūrėti teismine tvarka, ar tinkama šį 
prašymą tenkinti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši galimybė nenaudinga piliečiams ir gali pakenkti sklandžiam priežiūros institucijų
bendradarbiavimui pagal suderintą priežiūros sistemą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
118 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(118) bet kokią žalą, kurią asmuo gali 
patirti dėl neteisėto duomenų tvarkymo, 
turėtų atlyginti duomenų valdytojas arba 

(118) bet kokią žalą, kurią asmuo gali 
patirti dėl neteisėto duomenų tvarkymo, 
turėtų atlyginti duomenų valdytojas arba 
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tvarkytojas, kurie gali būti atleisti nuo 
atsakomybės, jeigu įrodo, kad nėra 
atsakingi už žalą, visų pirma, kai nustatyta 
duomenų subjekto kaltė arba nenugalimos 
jėgos atveju;

tvarkytojas, kurie gali būti atleisti nuo 
atsakomybės, jeigu įrodo, kad nėra 
atsakingi už žalą, visų pirma, kai nustatyta 
duomenų subjekto kaltė arba nenugalimos 
jėgos atveju. Solidarosios atsakomybės 
atveju duomenų tvarkytojas, kuris 
atlygina žalą duomenų subjektui, gali 
apskųsti duomenų valdytoją ir reikalauti 
kompensacijos, jeigu jis elgėsi pagal teisės 
aktą, kuriuo nustatoma jo sąsaja su 
duomenų valdytoju;

Pagrindimas

Pasiūlymu dėl reglamento nustatomas bendros duomenų valdytojo atsakomybės principas 
(5 straipsnio f dalis ir 22 straipsnis), kuris turi būti išlaikomas ir paaiškinamas. Duomenų 
tvarkytojas – tai duomenų valdytojo pasamdytas asmuo. Be to, jeigu duomenų tvarkytojas 
nesilaiko jam pateiktų instrukcijų, 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jis laikomas duomenų 
valdytoju.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento

121 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121a) pagal šį reglamentą numatyta, kad 
taikant jo nuostatas galima atsižvelgti į 
visuomenės teisės susipažinti su oficialiais 
dokumentais principą. Valstybinės 
institucijos arba organizacijos turimuose 
dokumentuose esantys asmens duomenys 
šios institucijos arba organizacijos gali 
būti atskleisti laikantis valstybės narės 
teisės aktų, kurie yra taikomi šiai 
institucijai arba organizacijai. Tokiais 
teisės aktais suderinama teisė į asmens 
duomenų apsaugą su viešos prieigos prie 
oficialiųjų dokumentų principu;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
129 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. 
Visų pirma, deleguotieji aktai turėtų būti 
priimti dėl duomenų tvarkymo teisėtumo; 
vaiko sutikimo kriterijų ir sąlygų 
nustatymo; ypatingų kategorijų duomenų 
tvarkymo; akivaizdžiai neproporcingų 
prašymų ir mokesčio už duomenų 
subjekto naudojimąsi teisėmis kriterijų ir 
sąlygų nustatymo; duomenų subjekto 
informavimo ir teisės susipažinti su 
duomenimis kriterijų ir reikalavimų; teisės 
būti pamirštam ir teisės reikalauti ištrinti 
duomenis; profiliavimu pagrįstų 
priemonių; duomenų valdytojo 
atsakomybės ir pritaikytosios bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
tvarkytojo; dokumentavimo ir duomenų 
tvarkymo kriterijų ir reikalavimų; asmens 
duomenų saugumo pažeidimo ir 
pranešimo apie jį priežiūros institucijoms 
kriterijų bei reikalavimų ir aplinkybių, 
kuriomis tikėtina, kad asmens duomenų 
saugumo pažeidimas turės neigiamo 
poveikio duomenų subjektui; duomenų 
tvarkymo operacijų, kurioms reikalingas 
duomenų apsaugos poveikio įvertinimas, 
kriterijų ir sąlygų; didelės konkrečios 
rizikos, dėl kurios būtina iš anksto 
konsultuotis, nustatymo kriterijų ir 
reikalavimų; duomenų apsaugos pareigūno 
paskyrimo ir užduočių; elgesio kodeksų; 
sertifikavimo mechanizmų kriterijų ir 
reikalavimų; duomenų perdavimo 

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai turėtų 
būti priimti dėl vaiko sutikimo kriterijų ir 
sąlygų nustatymo, duomenų subjekto 
informavimo ir teisės susipažinti su 
duomenimis kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų valdytojo atsakomybės kriterijų 
ir reikalavimų; duomenų tvarkytojo; 
dokumentavimo kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo ir 
užduočių; elgesio kodeksų; sertifikavimo 
mechanizmų kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų perdavimo remiantis įmonei 
privalomomis taisyklėmis; duomenų 
tvarkymo su darbo santykiais susijusiais 
tikslais ir duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;
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remiantis įmonei privalomomis taisyklėmis 
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
perdavimo išimčių; administracinių 
sankcijų; duomenų tvarkymo sveikatos 
priežiūros tikslais; duomenų tvarkymo su 
darbo santykiais susijusiais tikslais ir 
duomenų tvarkymo istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais. Itin svarbu, 
kad atlikdama parengiamuosius darbus
Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita 
ko, su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento

130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo; 
standartinėms naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūroms ir formoms; 
standartinėms pranešimo duomenų 
subjektui formoms; standartinių 
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų; teisės į 
duomenų perkeliamumą; standartinėms 
duomenų valdytojo atsakomybės už 
pritaikytąją bei standartizuotąją duomenų 
apsaugą ir dokumentų formoms; 
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai 
ir tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai;
išankstinio leidimo ir išankstinio 

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo; 
standartinėms naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūroms ir formoms; 
standartinėms pranešimo duomenų 
subjektui formoms; standartinių 
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų; teisės į 
duomenų perkeliamumą; standartinėms 
duomenų valdytojo atsakomybės už 
pritaikytąją bei standartizuotąją duomenų 
apsaugą ir dokumentų formoms; 
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; išankstinio leidimo ir 
išankstinio konsultavimosi formoms ir 
tvarkai; techniniams standartams ir 
sertifikavimo mechanizmams; duomenų 
apsaugos lygio, kurį užtikrina trečioji šalis 
arba teritorija, arba su duomenų tvarkymu 
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konsultavimosi formoms ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija tinkamumo įvertinimui; 
duomenų atskleidimui pažeidžiant 
Sąjungos teisę; savitarpio pagalbai; 
bendroms operacijoms ir sprendimų pagal 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai46. Komisija turėtų svarstyti labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas konkrečias priemones;

susijęs sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo 
įvertinimui; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimų pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai46. Komisija turėtų 
svarstyti labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtas konkrečias 
priemones;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
131 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(131) nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma standartinių vaiko sutikimo formų 
priėmimui; standartinėms naudojimosi 
duomenų subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms; 
standartinėms naudojimosi teise susipažinti 
su duomenimis formoms ir procedūroms;
teisės į duomenų perkeliamumą;
standartinėms duomenų valdytojo 
atsakomybės už pritaikytąją bei 
standartizuotąją duomenų apsaugą ir 
dokumentų formoms; specialiems duomenų 
tvarkymo saugumo reikalavimams; 
pranešimo apie asmens duomenų 
pažeidimą priežiūros institucijai ir 
duomenų subjektui standartinei formai ir 

(131) nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma standartinių vaiko sutikimo formų 
priėmimui; standartinėms naudojimosi 
duomenų subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms; 
standartinėms naudojimosi teise susipažinti 
su duomenimis formoms ir procedūroms;;
standartinėms duomenų valdytojo 
atsakomybės už dokumentus formoms; 
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai ir 
tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai; 
išankstinio leidimo ir išankstinio 
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tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai; 
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai;
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo 
įvertinimui; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimams pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, jeigu tie aktai yra 
bendro pobūdžio;

konsultavimosi formoms ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimams pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, jeigu tie aktai yra 
bendro pobūdžio;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
139 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 
visuomeninę paskirtį ir remiantis 
proporcingumo principu derėti su kitomis 
pagrindinėmis teisėmis, šiuo reglamentu 
paisoma visų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pripažintų ir 
Sutartyse įtvirtintų pagrindinių teisių ir 
principų, ypač teisės į privatų ir šeimos 
gyvenimą, būsto neliečiamybę ir 
komunikacijos slaptumą, teisės į asmens 
duomenų apsaugą, minties, sąžinės ir 
religijos laisvės, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, laisvės užsiimti verslu, teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų ir religijų 
įvairovės,

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 
visuomeninę paskirtį ir remiantis 
proporcingumo principu derėti su kitomis 
teisėmis, nustatytomis pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, šiuo 
reglamentu paisoma visų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
pripažintų ir Sutartyse įtvirtintų 
pagrindinių teisių ir principų, ypač teisės į 
privatų ir šeimos gyvenimą, būsto 
neliečiamybę ir komunikacijos slaptumą, 
teisės į asmens duomenų apsaugą, minties, 
sąžinės ir religijos laisvės, saviraiškos ir 
informacijos laisvės, laisvės užsiimti 
verslu, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų 
ir religijų įvairovės,
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Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo;

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo ir asmens duomenys nėra 
pateikiami susipažinti neapibrėžtam 
asmenų skaičiui;

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti šios išimties taikymo sritį, visų pirma dėl sparčiai plintančių socialinių 
tinklų, kuriuose galima pateikti savo informaciją šimtams kitų asmenų. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (bylos C-101/01 ir C-73/07) siūlo, kad „neapibrėžtas asmenų, kurie turi 
prieigą prie informacijos, skaičius“ būtų laikomas šios išimties taikymo kriterijumi. EDAPP 
tam pritaria.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kompetentingos institucijos rengia ir 
platina oficialiąją joms patikėtą statistiką;

Pagrindimas

Siekiant sumažinti dalyvavimo apklausose naštą, nacionalinėms statistikos institucijoms ir 
Komisijai turėtų būti leidžiama laisvai naudotis atitinkamais administraciniais registrais, 
priklausančiais visų lygmenų jų viešosioms įstaigoms, ir suteikta teisė naudoti juos, kai to 
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reikia Europos statistikai plėtoti, rengti ir platinti. 

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) užtikrinamas duomenų 
anonimiškumas.

Pagrindimas

Iš esmės anonimiški duomenys nėra laikomi asmens duomenimis.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) kompetentingos institucijos rengia 
rinkėjų sąrašus.

Pagrindimas

Siekiant sumažinti dalyvavimo apklausose naštą, nacionalinėms statistikos institucijoms ir 
Komisijai turėtų būti leidžiama laisvai naudotis atitinkamais administraciniais registrais, 
priklausančiais visų lygmenų jų viešosioms įstaigoms, ir suteikta teisė naudoti juos, kai to 
reikia Europos statistikai plėtoti, rengti ir platinti.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba fizinis ar juridinis asmuo, 
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asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

visų pirma pagal asmens identifikavimo 
numerį, vietos nustatymo duomenis, 
interneto identifikatorių arba vieną ar kelis 
to asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 
psichinės, ekonominės, kultūrinės ar 
socialinės tapatybės požymius;

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) anonimiški duomenys – informacija, 
kuri niekada nebuvo susieta su duomenų 
subjektu arba buvo renkama, keičiama ar 
kitaip tvarkoma, kad jos nebūtų galima 
priskirti duomenų subjektui;

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) pseudoniminiai duomenys – asmens 
duomenys, kurie surinkti, pakeisti ar 
kitaip tvarkomi tokiu būdu, kad jie patys 
negali būti priskirti duomenų subjektui 
nesinaudojant papildomais duomenimis, 
kuriems taikoma atskira ir individuali 
techninė ir organizacinė kontrolė siekiant 
užtikrinti šį nepriskiriamumą;

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) profiliavimas – bet kokia 
automatizuoto duomenų tvarkymo forma, 
siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu 
asmeniu susijusius aspektus ar generuoti 
duomenis apie juos arba išnagrinėti ar 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę padėtį, buvimo vietą, sveikatos 
būklę, asmeninius pomėgius, patikimumą, 
elgesį arba asmenybės bruožus;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
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tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus; jeigu 
tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
duomenų valdytojas arba specialūs jo 
skyrimo kriterijai taip pat gali būti nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;

tvarkymo tikslus; jeigu tvarkymo tikslai, 
sąlygos ir būdai nustatyti Sąjungos arba 
valstybės narės teisės aktais, duomenų 
valdytojas arba specialūs jo skyrimo 
kriterijai taip pat gali būti nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) genetiniai duomenys – visi bet kokios 
rūšies duomenys, susiję su embrioniniu 
laikotarpiu paveldėtomis ar įgytomis 
fizinio asmens savybėmis;

10) genetiniai duomenys – informacija 
apie identifikuoto arba identifikuotino 
asmens paveldimas savybes arba jų 
pokyčius, gauta vykdant nukleino rūgščių 
analizę;

Pagrindimas

Siūlomas apibrėžimas yra per platus ir juo tokios paveldimos savybės kaip plaukų ir akių 
spalva taptų svarbiais duomenimis, kuriems reikia aukštesnio lygio apsaugos. Siūlomas 
pakeitimas yra paremtas galiojančiais tarptautiniais standartais.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo arba tvarkytojo įmonės arba 
įmonių grupės buveinės vieta Sąjungos 
teritorijoje, kurioje priimami pagrindiniai 
sprendimai dėl asmens duomenų tvarkymo 
tikslų, sąlygų ir būdų.
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pagrindinė buveinė – jo centrinės 
administracijos vieta Sąjungos 
teritorijoje;

Be kitų, gali būti atsižvelgiama į šiuos 
objektyvius kriterijus:
1) duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
būstinės vieta;
2) įmonių grupei priklausančios įmonės, 
kuri labiausiai tinka valdymo funkcijoms 
ir administracinėms pareigoms vykdyti 
įgyvendinant šiame reglamente nustatytas 
taisykles, vieta arba
3) vieta, kurioje pasitelkiant stabilias 
struktūras vykdoma veiksminga ir reali 
valdymo veikla tvarkant duomenis.
a) Sąjungoje įsisteigusi duomenų 
valdytojo arba tvarkytojo įmonė arba 
įmonių grupė paskiria pagrindinę 
buveinę, atsakingą už atitiktį duomenų
apsaugos reikalavimams, ir apie tai 
informuoja atitinkamą nacionalinę 
priežiūros instituciją;
b) jei gavusi šį pranešimą priežiūros 
institucija nesutinka dėl pagrindinės 
buveinės paskyrimo, ji gali paprašyti 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
nuomonės.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) kompetentinga priežiūros institucija 
– priežiūros institucija, turinti išimtinę 
kompetenciją prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą pagal 
51 straipsnio 2 dalį;
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Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 19 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b) oficialioji statistika – apibendrinta 
reprezentatyvioji kiekybinė ir kokybinė 
informacija, kuria apibūdinamas 
kolektyvinis tiriamos populiacijos 
reiškinys;

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 19 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19c) rinkėjų sąrašas – turinčių teisę 
balsuoti asmenų asmens duomenys ir 
duomenys apie jų gyvenamąją vietą;

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas, kuriuo išvengiama „perteklinio“ duomenų tvarkymo, yra tinkamesnis. Reikėtų 
grįžti prie pirminės Duomenų apsaugos direktyvos 95/46/EB formuluotės; šiuo pakeitimu 
siekiama išvengti nesuderinamumo su kitomis ES taisyklėmis, pvz., Vartojimo kreditų 
direktyvos ir teisės aktų dėl kapitalo poreikio rinkinio, kuriose taip pat reikalaujama, pvz., 
kad skolinimo institucijos tvarkytų asmens duomenis.
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Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Aiškiau, paprasčiau ir veiksmingiau.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istorinių, statistinių, suvestinių arba 
mokslinių tyrimų tikslais, laikantis 81 ir 83
straipsniuose nustatytų taisyklių ir sąlygų, 
ir jeigu periodiškai atliekama peržiūra 
siekiant nustatyti, ar juos būtina toliau 
saugoti;
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo išlaikyti Direktyvos 95/46/EB formuluotę. Primenama, kad 
reglamentas bus taikomas ne tik skaitmeninėms paslaugoms, bet ir veiksmams, atliekamiems 
neprisijungus prie interneto. Kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, žurnalų leidybos sektorius, 
norėdami finansuoti savo veiklą, turi naudoti išorės šaltinius, kad pasiektų potencialius 
naujus prenumeratorius.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkyti duomenis reikia sukčiavimo 
nustatymo ir prevencijos tikslais, 
remiantis galiojančiomis finansinėmis 
taisyklėmis ar nusistovėjusiais pramonės 
srities ar profesinės institucijos praktikos 
kodeksais;

Pagrindimas

Praktinė patirtis parodė, kad „teisinė pareiga“ neapima vidaus finansinio reglamento ar 
elgesio kodeksų, kurie itin svarbūs sukčiavimo prevencijos ir nustatymo srityse, taip pat labai 
svarbūs duomenų valdytojams ir duomenų subjektų apsaugai.
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Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Reikia įtraukti 1 dalies f punktą, nes priešingu atveju tvarkymui būtų taikomos griežtesnės 
sąlygos nei asmens duomenų rinkimui.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento numatoma pateikti daug nepagrįstų deleguotųjų aktų. Tiksliau, 
egzistuoja teismo praktika šioje srityje, o klausimas dėl sutikimo tvarkyti vaiko asmens 
duomenis išspręstas 8 straipsnyje.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas turi 
būti išreikštas rašytiniu pareiškimu, 
susijusiu ir su kitu klausimu, reikalavimas 
duoti sutikimą turi būti pateiktas aiškiai 
atskyrus nuo to kito klausimo. Duomenų 
subjekto sutikimas gali būti perduodamas 
elektroniniu būdu, ypač informacinės 
visuomenės paslaugų atveju.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Duomenų subjektui atšaukus savo 
sutikimą, duomenų valdytojas gali 
atsisakyti toliau teikti paslaugą, jei 
duomenis tvarkyti būtina siekiant suteikti 
paslaugą arba išsaugoti paslaugos 
ypatumus.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas, dėl ko 
suvaržoma sutikimo teikimo laisvė.

Pagrindimas

Reikėjo sustiprinti teisinį aiškumą, nes egzistuoja situacijos, kuriose pastebimas didelis 
pusiausvyros tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo disbalansas, pvz., darbo santykių, 
daktaro ir paciento santykių ir panašiais atvejais. Čia svarbus yra laisvės teikiant sutikimą 
trūkumas.
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, kurioje gyvena 
asmuo, kuris neturi teisinio veiksnumo, 
kad galėtų duoti sutikimą, teisės aktai 
taikomi nustatant sąlygas, pagal kurias šis 
asmuo duoda sutikimą ar leidimą. 

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas paprastai 
atliekamas su sąlyga, kad sutikimą davė 
arba tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai 
arba jo teisėtas atstovas. Tinkama 
sutikimo gavimo forma parenkama 
atsižvelgiant į riziką, kuri kyla vaikui dėl 
duomenų kiekio, jų tipo ir tvarkymo 
pobūdžio. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą. Taikant metodus, 
kuriais siekiama gauti įrodomą sutikimą, 
negali būti vykdomas tolesnis duomenų 
tvarkymas, kuris kitu atveju nebūtų 
reikalingas.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 1, 2 ir 3 dalys netaikomos, kai vaiko 
asmens duomenų tvarkymas susijęs su jo 
sveikatos būklės duomenimis ir kai 
valstybės narės sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos teisės aktuose 
pirmenybė teikiama asmens gebėjimui 
priimti sprendimus, o ne fiziniam amžiui.

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos atžvilgiu vaiko tėvų ar globėjų leidimas būtų 
nereikalingas tuo atveju, jei vaikas gebėtų pats priimti sprendimus. Vaiko teisių apsaugos 
bylose ne visada tėvų ar globėjų teisė susipažinti su duomenimis atitinka duomenų subjekto 
interesus ir į tai turi būti atsižvelgta teisės aktuose.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms ir 
dalyvavimą jų veikloje, taip pat genetinius 
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą, arba teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones. Tai visų 
pirma apima apsaugos priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
darbuotojų įtraukimui į „juodąjį sąrašą“, 
pavyzdžiui, dėl jų veiklos profesinėse 
sąjungose arba darbuotojų atstovų 
sveikatos ir saugos klausimais funkcijų.

Pagrindimas

Reikalinga patikslinti, kad asmens duomenys niekada negali būti panaudoti prieš duomenų 
subjektą darbo santykiuose. Be to, svarbu pabrėžti, kad susipažinimas su darbuotojų asmens 
duomenimis turėtų būti draudžiamas ne tik jų narystės profesinėje sąjungoje, bet ir 
dalyvavimo bet kokioje profesinių sąjungų veikloje atžvilgiu.
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Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti arba apginti teisinius
reikalavimus; arba

f) tvarkyti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti arba apginti reikalavimus 
bet kokio pobūdžio teismo ar 
administraciniame procese, arba

Pagrindimas

Reikėtų išplėsti nuostatą siekiant aiškiai nurodyti, kad šios kategorijos duomenys gali būti 
tvarkomi, kai reikia pagrįsti, pareikšti arba apginti reikalavimus bet kokio pobūdžio teismo ar 
administraciniame procese.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Bet koks tokio pobūdžio registras, nesvarbu, ar išsamus, ar ne, turi būti vedamas tik prižiūrint 
valdžios institucijoms.
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Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

3 straipsnyje numatytas įgaliojimų suteikimas yra nereikalingas, nes Komisijai suteikiami 
įgaliojimai parengti esminius šios priemonės aspektus, o atitinkama sritis yra ypatingai 
subtili tokio tipo duomenims, kuriems taikoma ši norma. Todėl atrodo tikslingiausia būtų 
išplėtoti šiuos aspektus pačiame reglamento tekste.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 

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

duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta kalba, ypač kai informacija skirta 
vaikui.

Pagrindimas

Informacija ar pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, turi būti aiškūs ir 
suprantami. Paliekant sąvoką „duomenų subjektui pritaikyta kalba“ sukuriamas teisinis 
neaiškumas. Atrodo, kad būtų pagrįsta ypatingus įpareigojimus taikyti tik vaiko atžvilgiu, 
kuris yra įtrauktas į ypatingą kategoriją.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 
40 kalendorinių dienų nuo prašymo 
gavimo, informuoja duomenų subjektą, ar 
imtasi priemonių pagal 13 straipsnį ir 15–
19 straipsnius, ir pateikia prašomą 
informaciją. Šis terminas gali būti pratęstas 
jeigu savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai dėl ko gaunama ypač daug 
prašymų ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Tačiau valdytojas turi 
kuo greičiau, kai tik praktiškai įmanoma, 
pateikti atsakymą į prašymus, o 
paprašytas pateikti priežiūros institucijai 
paaiškinimą, kodėl terminas buvo 
pratęstas. Ši informacija pateikiama raštu, 
arba, kai tai įmanoma, duomenų 
valdytojas gali suteikti prieigą prie 
saugios interneto platformos, kurioje 
duomenų subjektas gali tiesiogiai prieiti 
prie savo asmens duomenų. Jeigu 
duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
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pateikti kitu būdu arba ji tokiu formatu 
neegzistuoja.

Pagrindimas

Panaikinus rinkliavą galėtų padidėti prašymų dėl prieigos skaičius, kas dėl trumpo atsakymo 
pateikimo laikotarpio įmonėms bei įvairioms organizacijoms ir viešojo sektoriaus 
institucijoms sukeltų didelę naštą. Be to, duomenų registrai ne visada turimi elektroniniu 
formatu, todėl tokia prievolė dar labiau padidintų administracinę naštą. Valdytojams reikėtų 
leisti ir skatinti juos teikti duomenis saugiose interneto platformose, kuo duomenų subjektams 
būtų suteikiama tiesioginė ir paprasta prieiga, o valdytojams tektų ypač mažos sąnaudos.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Duomenų bazėje esančių duomenų suteikimas kainuoja. Tinkamas ne pelno tikslais iš 
duomenų subjektų prašomas mokestis už galimybę susipažinti su duomenimis padėtų apriboti 
netikslingus prašymus ir būtų labai svarbus užkertant kelią sukčiautojams, kurie siekia išgauti 
daugelio vartotojų kredito duomenis, kad galėtų juos panaudoti sukčiavimo tikslais.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Nereikėtų į šią nuostatą įtraukti deleguotųjų aktų. Valstybių narių priežiūros institucijos turi 
geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Valstybių narių priežiūros institucijos turi geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 
vardą ir pavardę (pavadinimą) ir 
duomenis ryšiams;

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 
duomenis ryšiams;

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį 
arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, 
taikomus šiam laikotarpiui nustatyti;

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir priežiūros institucijos 

e) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai;
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duomenis ryšiams;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kai taikoma, apie duomenų valdytojo 
ketinimą duomenis perduoti į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai ir Komisijos 
sprendimu dėl tinkamumo pagrįstą 
informaciją apie tos trečiosios šalies ar 
tarptautinės organizacijos užtikrinamą 
apsaugos lygį;

g) kai taikoma, apie duomenų valdytojo 
ketinimą duomenis perduoti į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai ir Komisijos 
priimtu ar nepriimtu sprendimu dėl 
tinkamumo pagrįstą informaciją;

Pagrindimas

Informacija apie Komisijos priimtą arba nepriimtą sprendimą užtikrinamas pakankamas 
informacijos apie duomenų subjektą lygis ir paaiškinami duomenų valdytojo įpareigojimai.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Reikia išaiškinti šios nuostatos reikšmę ir patikslinti, kad duomenų valdytojai gali užtikrinti 
aukštesnį saugumo lygį.
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Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tuo metu, kai iš duomenų subjekto 
gaunami asmens duomenys, arba

a) paprastai tuo metu, kai iš duomenų 
subjekto gaunami asmens duomenys, arba 
kuo greičiau, jeigu to padaryti 
neįmanoma, tai reikalauja pernelyg daug 
pastangų arba dėl to sumažėja garantijos, 
kuriomis naudojasi duomenų subjektas,
arba

Pagrindimas

Tam tikrai veiklai gali prireikti nedidelio lankstumo, ir, be to, priežiūros institucijos galėtų 
nesunkiai įvertinti, ar jis taikomas tinkamai. Be to, priklausomai nuo duomenų rinkimo 
tvarkos, teikiant šią informaciją iš karto po jos surinkimo raštu ar internetu būtų užtikrintos 
didesnės garantijos duomenų subjektui, kuris tokiu būdu galėtų tinkamai susipažinti su 
situacija. 

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) jeigu asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto – tuo metu, kai asmens 
duomenys įrašomi, arba per pagrįstą 
laikotarpį po jų surinkimo, atsižvelgiant į 
konkrečias duomenų rinkimo ar kitokio 
tvarkymo aplinkybes, arba – jeigu 
ketinama duomenis atskleisti kitam 
duomenų gavėjui – ne vėliau kaip 
atskleidžiant duomenis pirmą kartą arba –
jeigu duomenys naudojami palaikyti 
ryšiams su tuo asmeniu – ne vėliau, kaip 
susisiekiant su tuo asmeniu pirmą kartą.
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Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto ir pateikti tokią informaciją 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų ir sudarytų 
pernelyg didelę administracinę naštą, visų 
pirma tuo atveju, kai duomenis tvarko 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažų ir vidutinio dydžio 
įmonių apibrėžties1, arba
_____________
1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad MVĮ nebūtų sudaroma bereikalingos administracinės 
naštos, kylančios įgyvendinant šį reglamentą.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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įmonėms skirtų priemonių.

Pagrindimas

7 dalyje numatytais deleguotaisiais aktais nustatoma daugiau nei paprastai numatytos šio 
metodo taikymo ribos, kadangi jie susiję su aspektais, kurie turėtų būti reglamentuojami 
pačiame reglamento tekste.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; d) asmens duomenų saugojimo laikotarpį 
arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, 
taikomus šiam laikotarpiui nustatyti;

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi, ir 
pateikęs prašymą elektroniniu būdu gauti 
tvarkomų nekomercinių duomenų kopiją
elektroniniu, sąveikiu ir susistemintu 
formatu, kad ja būtų galima toliau 
naudotis. Duomenų valdytojas, 
laikydamasis šio reglamento 5–
10 straipsniuose nurodytų apribojimų, 
patikrina duomenų subjekto, kuris prašo 
prieigos prie duomenų, tapatybę.

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šios straipsnio reikalavimai netaikomi 
kredito įstaigoms, saugančioms duomenis 
šiais tikslais:
– rizikos valdymas;
– ES ir tarptautinių priežiūros bei 
atitikties reikalavimų laikymasis;
– kova su piktnaudžiavimu rinka.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į interneto pobūdį ir galimybes skelbti informaciją įvairiose svetainėse visame 
pasaulyje, ši nuostata yra neįgyvendinama.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos 
laisvę pagal 80 straipsnį;

a) siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos 
laisvę pagal 80 straipsnį arba teikiant 
informacinės visuomenės paslaugas, 
siekiant palengvinti prieigą prie tokios
saviraiškos.

Pagrindimas

Komisijos siūloma nuostata žiniasklaidai suteikiama pakankamai galimybių ginti 
žiniasklaidos teises skaitmeniniame amžiuje.

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Duomenų subjektui norint visu savo gyvenimo laikotarpiu gauti geriausią priežiūrą ir gydymą 
yra labai svarbu turėti visapusišką sveikatos būklės registrą. Teisė būti pamirštam neturėtų 
būti taikoma duomenis apdorojant sveikatos apsaugos tikslais, kaip nurodyta 81a straipsnyje.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Pagrindimas

Kalbant apie deleguotuosius aktus, negalime sutikti su šio straipsnio 9 dalimi, nes ja 
reglamentuojami aspektai, kurie labai svarbūs norint teisingai suprasti teisės aktus. Jei 
manoma, kad šie aspektai turi būti reglamentuojami, jie turėtų būti įtraukti į patį reglamento 
tekstą.

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu išreiškiamas nesutikimas pagal 1 ir 
2 dalį, duomenų valdytojas nebenaudoja ar 
kitaip netvarko atitinkamų asmens 
duomenų.

3. Jeigu išreiškiamas nesutikimas pagal 
1 dalį, duomenų valdytojas informuoja 
duomenų subjektą apie įtikinamas teisėtas 
priežastis, kuriomis remiasi pagal 1 dalį, 
arba priešingu atveju jis nebenaudoja ar 
kitaip netvarko atitinkamų asmens 
duomenų; jeigu išreiškiamas nesutikimas 
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pagal 2 dalį, duomenų valdytojas 
nebenaudoja ar kitaip netvarko atitinkamų 
asmens duomenų.

Pagrindimas

Jei duomenų valdytojas gali nurodyti įtikinamas teisėtas priežastis, kai naudojamasi teise 
nesutikti, nėra jokio pagrindo manyti, kad paprastas nesutikimo išreiškimas turės 3 dalyje 
numatytas pasekmes.

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę 
į tai, kad jam nebūtų taikomas sprendimas,
dėl kurio jis patirtų neigiamų teisinių 
pasekmių arba kuris darytų jam neigiamą 
poveikį ir kuris pagrįstas tik arba 
daugiausia automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo duomenų subjektu susijusius 
asmeninius aspektus.

Pagrindimas

Svarbu nepamiršti, kad kai kurių rūšių profiliavimas gali turėti didelės naudos vartotojams ir 
sustiprinti jiems teikiamų paslaugų kokybę. Taikant platų profiliavimo apibrėžimą nedaroma 
skirtumo tarp įprasto duomenų apdorojimo, kuris yra teigiamos prigimties ir neigiamo 
pobūdžio profiliavimo. Teigiamas profiliavimas yra dažnai naudojamas siekiant derinti 
paslaugas prie vartotojų poreikių, registruojant jų poreikius ir pomėgius.

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

duomenų subjektui 1 dalyje nurodyto 
pobūdžio sprendimas gali būti taikomas
tuo atveju, jeigu:

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

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

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

b) duomenų tvarkymas yra teisėtas pagal 
šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies a–
fa punktų nuostatas;

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

Deramai atsižvelgiant į 9 straipsnio 2 dalį, 
dėl profiliavimo nedaromas 
diskriminacinis poveikis asmenims dėl, 
pvz., jų rasinės ar etninės kilmės, religijos 
ar seksualinės orientacijos.

(Komisijos teksto b punktas tapo a punktu Parlamento pakeitime ir taip pat iš dalies 
pakeičiamas.)

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Jeigu pateikiami apribojimai, siekiant užtikrinti aukštesnį saugumo lygį, teisės aktuose taip 
pat reikia paminėti asmens duomenų tvarkymo siekius.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų valdytojo atsakomybė Bendrasis duomenų valdytojo 
atsakomybės principas

Pagrindimas

Atsakomybės principas, kuris yra įtrauktas į pasiūlymo dėl reglamento IV skyrių, turi būti dar 
kartą paminėtas ir paaiškintas siekiant užtikrinti aukštesnį apsaugos lygį.

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės – tai visų 
pirma:

2. 1 dalyje nurodytos priemonės visų pirma 
galėtų apimti:

Pagrindimas

Geriau šias priemones skatinti kaip gerąją praktiką, ypač dėl to, kad priešingu atveju kyla 
neįgyvendinamos reglamentavimo prievolės.

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenų apsaugos pareigūno e) duomenų apsaugos pareigūno 



AD\930359LT.doc 55/106 PE494.710v02-00

LT

paskyrimas pagal 35 straipsnio 1 dalį. paskyrimas pagal 35 straipsnio 1 dalį arba 
sertifikavimo pareiga ir vykdymas pagal 
Komisijos nustatytą sertifikavimo politiką.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Atsižvelgdamas į naujausias technines 
galimybes, dabartines technines žinias ir 
įdiegimo sąnaudas, duomenų valdytojas, 
tiek nustatydamas duomenų tvarkymo 
būdus, tiek juos tvarkydamas, įdiegia
veiklai vykdyti ir jos tikslams pasiekti
tinkamas technines bei organizacines 
priemones ir nustato procedūras, kad 
duomenų tvarkymas atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų 
subjekto teisių apsauga.
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Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl reglamento taikomas visiems sektoriams, t. y. ir veiksmams prisijungus 
prie interneto, ir prie jo neprisijungus. Komisija negali priimti deleguotųjų aktų pritaikytosios 
ir standartizuotosios duomenų apsaugos srityje, nes tai gali pakenkti technologinėms 
inovacijoms. Valstybių narių priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos valdyba 
turi geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.
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Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl reglamento taikomas visiems sektoriams, t. y. ir veiksmams prisijungus 
prie interneto, ir prie jo neprisijungus. Komisija negali nustatyti techninių standartų, nes tai 
gali pakenkti technologinėms inovacijoms. Valstybių narių priežiūros institucijos ir Europos 
duomenų apsaugos valdyba turi geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) įmonei, kurioje yra mažiau kaip 
250 darbuotojų, nebent priežiūros 
institucijos, atsižvelgdamos į tvarkymo 
ypatumus, duomenų tipą ar susijusių 
asmenų skaičių, mano, kad dėl šios 
įmonės atliekamo duomenų tvarkymo kyla 
didelė rizika, arba

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Manome, kad šioje dalyje Komisijai suteikiamos per didelės galios. Jei šie aspektai laikomi 
esminiais, jie turėtų būti įtvirtinti pačiame reglamento tekste.

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje paminėta prievolė netaikoma 
MVĮ, kurių vykdomas duomenų 
tvarkymas tėra pagalbinė prekių ir 
paslaugų pardavimo veiklos dalis.

Pagrindimas

Čia reikia taikyti principą „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ ir būtina atsižvelgti į MVĮ, 
kurioms tokia prievolė taptų didele našta. MVĮ, kurių vykdoma duomenų tvarkymo veikla 
nesudaro daugiau nei 50 proc. įmonės apyvartos sumos, laikomos pagalbinėmis.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies d ir e punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

e) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
mechanizmų aprašymas.

Pagrindimas

Griežtesni atskaitomybės kriterijai turėtų būti taikomi organizacijoms, neturinčioms duomenų 
apsaugos pareigūno ar pakankamo sertifikavimo, o tai reiškia, kad turėtų būti nustatytas 
konkretus modelis ir turėtų likti minimalus teisės aktuose nustatytos formos dokumentų 
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skaičius. 

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija pagal 86 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi
išsamesni 1 dalyje nurodytų dokumentų 
kriterijai ir reikalavimai, visų pirma 
siekiant atsižvelgti į duomenų valdytojo ir 
duomenų tvarkytojo, taip pat duomenų 
valdytojo atstovo, jei toks yra, atsakomybę.

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pirmoje dalyje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad, priešingai nei duomenų valdytojas, duomenų 
tvarkytojas bendradarbiauja tam tikrais atvejais, o ne visuomet.

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros institucijai naudojantis savo 
įgaliojimais pagal 53 straipsnio 2 dalį, 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas atsako priežiūros institucijai 
per jos nurodytą pagrįstą laikotarpį. 
Atsakyme į priežiūros institucijos pastabas 
pateikiamas priemonių, kurių imtasi, 
aprašymas ir pasiekti rezultatai.

Priežiūros institucijai naudojantis savo 
įgaliojimais pagal 53 straipsnio 2 dalį, 
duomenų valdytojas asmeniškai arba per 
savo atstovą ir duomenų tvarkytojas atsako 
priežiūros institucijai per jos nurodytą 
pagrįstą laikotarpį. Atsakyme į priežiūros 
institucijos pastabas pateikiamas 
priemonių, kurių imtasi, aprašymas ir 
pasiekti rezultatai.

Pagrindimas

Antroje dalyje neminimi atstovai tais atvejais, jei duomenų valdytojai nėra įsisteigę 
Sąjungoje.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, 

Išbraukta.
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visų pirma atsižvelgiant į technologijų 
raidą ir pritaikytosios privatumo apsaugos 
bei standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento numatoma pateikti daug nepagrįstų deleguotųjų aktų. Tiksliau, 
jeigu Komisija nustatytų technines priemones duomenų tvarkymo srityje, tai galėtų pakenkti 
technologinėms inovacijoms. Be to, to paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad siekiant 
patikslinti 1 ir 2 dalyje numatytus reikalavimus reikėtų priimti įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) užkirsti kelią neleistinam susipažinimui 
su asmens duomenimis;
b) užkirsti kelią asmens duomenų 
neleistinam atskleidimui, skaitymui, 
kopijavimui, keitimui, ištrynimui ar 
pašalinimui;
c) užtikrinti, kad būtų tikrinamas 
duomenų tvarkymo operacijų teisėtumas.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 
valandas nuo tada, kai sužino apie 

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju, kai daromas didelis poveikis 
duomenų subjektui, duomenų valdytojas, 
nepagrįstai nedelsdamas, praneša apie jį 
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asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
praneša apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

priežiūros institucijai.

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal 26 straipsnio 2 dalies f punktą 
duomenų tvarkytojas, nustatęs 1 dalyje 
nurodytą asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, nedelsdamas įspėja ir 
informuoja duomenų valdytoją.

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų valdytojas įdiegė 
tinkamas apsaugos priemones ir jeigu tos 
priemonės taikytos su asmens duomenų 
saugumo pažeidimu susijusiems 
duomenims. Tokiomis technologinėmis 
apsaugos priemonėmis užtikrinama, kad 
asmeniui, neturinčiam leidimo su 
duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami.

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo atveju Komisijos priimami deleguotieji aktai turėtų apsiriboti tik standartinės pranešimo 
apie incidentą formos nustatymu ir ankstesnių pažeidimų ir jų pasekmių registravimu.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Duomenų tvarkymo operacijos, kurių poveikio vertinimą, nurodytą 33 straipsnio 2 dalyje, 
reikia atlikti, išvardijamos nesilaikant specialios eilės tvarkos. Laikantis proporcingumo 
principo ir siekiant teisinės apsaugos šis sąrašas turi būti baigtinis. 

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 

Išbraukta.
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viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Pagrindimas

Nedera duomenų valdytojams nustatyti bendrą pareigą konsultuotis su duomenų subjektais 
norint tvarkyti jų duomenis bet kokiame sektoriuje.

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Nėra pagrindo čia numatyti deleguotuosius aktus, kadangi šie aktai būtų susiję su 
pagrindiniais pačios normos aspektais, o, mūsų nuomone, pačiame reglamente turėtų būti 
nustatyta jo taikymo sritis.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinis leidimas ir išankstinis 
konsultavimasis

Išankstinis konsultavimasis

Pagrindimas

34 straipsnio 1 dalis turi būti perkelta į V skyrių, kuriame reglamentuojamas asmens 
duomenų perdavimas į trečiąsias šalis arba tarptautinei organizacijai. Todėl šio straipsnio 
antraštė turi būti iš dalies pakeista.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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pirma būtų sumažinta duomenų 
subjektams kylanti rizika, jeigu duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
norėdamas perduoti asmens duomenis į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, priima sutarties sąlygas, 
kaip nurodyta 42 straipsnio 2 dalies d 
punkte, arba nenustato tinkamų apsaugos 
priemonių teisiškai privalomu 
dokumentu, kaip nurodyta 42 straipsnio 5 
dalyje.

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės, rengdamos teisėkūros 
priemonę, kurią turi priimti nacionalinis 
parlamentas, arba tokia teisėkūros 
priemone grindžiamą priemonę, kuria 
nustatomas duomenų tvarkymo pobūdis, 
konsultuojasi su priežiūros institucija ir 
taip užtikrina, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų 
subjektams kylanti rizika.

Išbraukta.

Pagrindimas
Nors mes pritariame tam, kad į teisėkūros procesą būtų įtrauktos konsultacijos dėl 
planuojamų priemonių pobūdžio ir tinkamumo, nemanome, kad ES reglamentas būtų tinkama 
priemonė tokio pobūdžio nuostatoms, turinčioms poveikio teisėkūros procedūroms valstybėse 
narėse, įtvirtinti.

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. MVĮ duomenų valdytojai ir tvarkytojai 
duomenų apsaugos pareigūną paskiria tik 
tuo atveju, jei MVĮ pagrindinė veikla yra 
duomenų tvarkymo operacijos, dėl kurių 
pobūdžio, apimties ir (arba) tikslų 
reikalingas reguliarus ir sistemingas 
duomenų subjektų stebėjimas.

Pagrindimas

Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo nereikėtų sieti su darbuotojų skaičiumi, tačiau 
skirti laikantis rizikos vertinimo principo, dėmesį skiriant duomenų tvarkymo veiklai bei 
organizacijos tvarkomų duomenų subjektų skaičiui.

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodytu atveju 
įmonių grupė gali paskirti vieną duomenų 
apsaugos pareigūną.

2. Įmonių grupė gali paskirti vieną 
duomenų apsaugos pareigūną.

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kitais 1 dalyje nenurodytais atvejais 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, arba asociacijos ir kitos 
įstaigos, atstovaujančios įvairių kategorijų 
duomenų valdytojams arba duomenų 

4. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, arba asociacijos ir kitos 
įstaigos, atstovaujančios įvairių kategorijų 
duomenų valdytojams arba duomenų 
tvarkytojams, gali paskirti duomenų 
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tvarkytojams, gali paskirti duomenų 
apsaugos pareigūną.

apsaugos pareigūną.

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Tiesa, kad duomenų apsaugos pareigūnas turi veikti vadovaudamasis griežtais profesiniais 
standartais (5 dalies pakeitimas), be to, viena iš priežasčių jo atleidimui pagrįsti turi būti 
didelis šio reikalavimo pažeidimas (žr. 7 dalies pakeitimą).

Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Kadencijos laikotarpiu duomenų 
apsaugos pareigūnas gali būti atleidžiamas 
iš pareigų tik jei nebeatitinka jo pareigoms 
keliamų reikalavimų arba jei padaromas 
didelis su jomis susijęs pažeidimas.



PE494.710v02-00 70/106 AD\930359LT.doc

LT

reikalavimų.

Pagrindimas

Mūsų nuomone, taikant šią apsaugos priemonę galėtų būti pakenkta laisvei sudaryti viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis ir apribota konkurencija rinkoje. Nustatytas laikotarpis gali 
prieštarauti konkrečioms darbo teisės nuostatoms ar viešųjų paslaugų įstatymams ir dėl to 
gali kilti problemų. Taigi apsaugos priemonės ir garantijos, susijusios su duomenų apsaugos 
pareigūno pozicija, turėtų būti apibrėžiamos kitais būdais, o ne teisės aktais nustatant 
minimalų įdarbinimo laikotarpį.

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Mūsų nuomone, šio straipsnio formuluotė iš esmės susijusi su duomenų apsaugos 
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pareigūnais, kaip susijusios bendrovės ar institucijos darbuotojais arba tarnautojais, ir pagal 
ją nesudaroma galimybė sudaryti paslaugų sutarčių dėl užsakomųjų darbų.

Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) informuoti duomenų valdytoją arba 
duomenų tvarkytoją apie jų pareigas pagal 
šį reglamentą ir dėl tų pareigų duomenų 
valdytojui arba duomenų tvarkytojui 
patarti.

Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų
duomenų apsaugos pareigūno užduočių,
sertifikavimo, statuso, įgaliojimų ir
išteklių kriterijus ir reikalavimus.

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius duomenų apsaugos 
pareigūno sertifikavimo ir statuso kriterijus 
ir reikalavimus.

Pagrindimas

Komisija ypatingą dėmesį turėtų skirti duomenų apsaugos pareigūno sertifikavimui ir 
statusui, kad šios pareigybės joms atsiradus atitektų būtinų įgūdžių turintiems ir pagal 
tinkamas garantijas saugomiems asmenims.

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pagarbos vartotojų teisėms;

Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Sąjungos lygmens sertifikavimo politiką 
apibrėžia Europos duomenų apsaugos 
valdyba dalyvaujant kitoms 
suinteresuotosioms šalims ir ją oficialiai 
tvirtina Komisija. Ši politika orientuota ne 
tik į institucijas; ji ypač orientuota į su šia 
sritimi susijusius operatorius.
Vykdant sertifikavimo politiką 
atsižvelgiama į specifines skirtingų veiklos 
sektorių veikėjų reikmes, ypatingą dėmesį 
skiriant labai mažų, mažų ir vidutinių 
įmonių reikmėms, ir į itin svarbų išlaidų 
ribojimo aspektą, kad ji galėtų tapti 
veiksminga priemone. Įsigijus, atnaujinus 
ir praradus sertifikatus susiduriama su 
pasekmėmis, kurios apibrėžtos įvairiomis 
šio reglamento nuostatomis.
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Pagrindimas

Sertifikavimas turėtų būti susietas su griežta kompetencijos ugdymo procedūra, kuri turi būti 
apibrėžta pagal atskirą tvarką ir kurią turi būti įmanoma atnaujinti. Taigi specifiniais 
atvejais sertifikatus turėtų būti galima pratęsti ir atnaujinti, o didelio pažeidimo atveju juos 
turėtų būti įmanoma anuliuoti. Tada turėtų būti iš karto netenkama visų pagal juos suteikiamų
privilegijų.

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40a straipsnis
Išankstinis leidimas

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

Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perduoti duomenis galima, jei Komisija 
nusprendė, kad atitinkama trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 

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

tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiam 
perdavimui specialaus leidimo nereikia.

Pagrindimas

Naudojant formuluotę „papildomas leidimas“ atrodo, jog šio straipsnio 1 dalyje nurodoma, 
kad būtinas pradinis leidimas perdavimui atlikti, net jei priimtas sprendimas dėl tinkamumo. 
Mes laikomės kitokios nuomonės. Sprendimai dėl tinkamumo konkrečiai skirti tam, kad būtų 
galima atlikti perdavimą be jokio specialaus išankstinio leidimo. Todėl siūlome iš dalies keisti 
formuluotę žodžius „papildomas leidimas“ pakeičiant žodžiais „specialus leidimas“.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija gali nuspręsti, kad trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį, kaip 
apibrėžta 2 dalyje.

Pagrindimas

Komisijos sprendimai neturi būti priimami pagal nagrinėjimo procedūrą. Be to, šiuo atveju 
reikia konsultuotis su Europos duomenų apsaugos valdyba.

Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Komisija priima sprendimą pagal 5 
dalį, nepažeidžiant 42–44 straipsnių, 
draudžiama perduoti asmens duomenis į 
atitinkamą trečiąją šalį arba jos teritoriją, 
arba su duomenų tvarkymu susijusį 

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

tarptautinei organizacijai apribotas 
vadovaujantis 42–44 straipsniuose 
išdėstytomis sąlygomis. Reikiamu metu 
Komisija pradeda konsultacijas su trečiąja 
šalimi arba tarptautine organizacija, kad 
padėtis, susijusi su sprendimu, priimtu 
pagal šio straipsnio 5 dalį, būtų ištaisyta.

Pagrindimas

Vietoj žodžio „drausti“ turėtų būti naudojamas žodis „riboti“.

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį arba jeigu ji nustatė, 
kad trečioji šalis, trečiosios šalies regionas 
ar duomenų tvarkymo sektorius arba 
tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo duomenų apsaugos lygio, 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis 
į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai 
tik tuo atveju, jei duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas nustato su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones teisiškai privalomu 
dokumentu ir prireikus atlieka poveikio 
vertinimą, jei duomenų valdytojas ar 
duomenų tvarkytojas užtikrina, kad 
duomenų gavėjas trečiojoje šalyje išlaikys 
aukštus duomenų apsaugos standartus.



PE494.710v02-00 76/106 AD\930359LT.doc

LT

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priežiūros institucija, kuri patvirtina 
įmonei privalomas taisykles, turėtų būti ta 
institucija, kuri veikia duomenų valdytojo 
ar tvarkytojo pagrindinės buveinės 
įsteigimo vietoje.

Pagrindimas

29 straipsnio darbo grupė parengė privalomų su įmonėmis susijusių taisyklių tarpusavio 
pripažinimo sistemą (2005 m. balandžio 14 d., WP 107 ir 2012 m. birželio 6 d. WP 195, skirtą 
duomenų tvarkytojams). Į šį reglamentą reikia įtraukti šią tarpusavio pripažinimo sistemą. 
Kompetentingos valdžios institucijos skyrimo kriterijus turėtų būti pagrindinės buveinės vieta, 
kuri nustatyta šio reglamento 51 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) perduoti duomenis būtina dėl svarbių 
viešojo intereso pagrindų; arba

d) perduoti duomenis būtina dėl svarbių 
viešojo intereso pagrindų, pavyzdžiui, 
tarptautinio duomenų keitimosi tarp 
konkurencijos, mokesčių ar muitų 
tarnybų, finansų priežiūros institucijų, 
kompetentingų socialinės apsaugos 
tarnybų arba institucijų, atsakingų už 
nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, 
nustatymą ir traukimą baudžiamojon 
atsakomybėn už jas, atvejais, arba

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) perduoti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti ar ginti teisinius 
reikalavimus; arba

e) perduoti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti ar ginti teisinius ar 
administracinius reikalavimus arba

Pagrindimas

Panašu, kad tinkama įtraukti ir administracines procedūras, kadangi daugeliu atvejų tai 
pirminės naudojimosi individualiomis teisėmis ar jų gynimo priemonės.

Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Mūsų nuomone, 7 dalies nuostata dėl deleguotųjų aktų perteklinė, kadangi ji susijusi su 
esminiais taisyklės aspektais, o ne su jų papildymu. Jei manoma, kad būtina papildyti 
esminius šiame straipsnyje esančių taisyklių aspektus, šie papildymai turėtų būti įtraukti į 
pačią nuostatą.

Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Atlikdamos savo pareigas ir
naudodamosi joms suteiktais įgaliojimais, 
priežiūros institucijos veikia visiškai 
nepriklausomai.
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Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros institucijos nariai, atlikdami 
savo pareigas, neprašo ir nepriima jokių 
nurodymų.

2. Priežiūros institucijų nariai, atlikdami 
savo pareigas, neprašo ir nepriima jokių 
nurodymų.

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
priežiūros institucija turėtų pakankamai 
žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių, 
taip pat patalpas ir infrastruktūrą, būtiną, 
kad būtų veiksmingai atliekamos pareigos 
ir naudojamasi įgaliojimais, be kita ko, 
susijusiais su savitarpio pagalba, 
bendradarbiavimu ir dalyvavimu Europos 
duomenų apsaugos valdybos veikloje.

5. Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į 
vidinį kompetencijų paskirstymą, 
užtikrina, kad priežiūros institucijos turėtų 
pakankamai žmogiškųjų, techninių ir 
finansinių išteklių, taip pat patalpas ir 
infrastruktūrą, būtiną, kad būtų 
veiksmingai atliekamos pareigos ir 
naudojamasi įgaliojimais, be kita ko, 
susijusiais su savitarpio pagalba, 
bendradarbiavimu ir dalyvavimu Europos 
duomenų apsaugos valdybos veikloje

Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į 
vidinį kompetencijų paskirstymą,
užtikrina, kad priežiūros institucijos turėtų 
savo darbuotojus, kuriuos skiria ir kuriems 
vadovauja priežiūros institucijos vadovas.
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Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros 
institucija būtų finansiškai kontroliuojama
nedarant poveikio jos nepriklausomumui. 
Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros 
institucija turėtų atskirą metinį biudžetą. 
Biudžetai skelbiami viešai.

7. Valstybės narės, atsižvelgdamos į vidinį 
kompetencijų paskirstymą, užtikrina, kad 
priežiūros institucijos būtų finansiškai 
kontroliuojamos nedarant poveikio jų 
nepriklausomumui. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į vidinį kompetencijų 
paskirstymą, užtikrina, kad priežiūros 
institucijos turėtų atskirą metinį biudžetą. 
Biudžetai skelbiami viešai.

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės nustato, kad priežiūros 
institucijos ar institucijų narius turi skirti 
atitinkamos valstybės narės parlamentas 
arba vyriausybinės įstaigos.

Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Narys nustoja eiti pareigas, kai 
pasibaigia jo kadencija, jis atsistatydina 
arba privalo išeiti į pensiją, laikantis 
5 dalies.

3. Narys nustoja eiti pareigas, kai 
pasibaigia jo kadencija arba kai jis 
nepajėgus eiti pareigų ar pareigos 
nesuderinamos su jo veikla, jis 
atsistatydina, yra atleidžiamas, dėl jo 
priimamas galutinis apkaltinamasis 
nuosprendis dėl tyčinio nusikaltimo arba 
privalo išeiti į pensiją.
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Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingas nacionalinis teismas 
gali atleisti narį iš pareigų arba atimti teisę 
į pensiją arba kitas vietoj jos mokamas 
išmokas, jeigu jis nebeatitinka jo 
pareigoms keliamų reikalavimų arba 
pripažįstamas kaltu padaręs sunkų 
nusižengimą.

4. Narį iš pareigų atleisti arba nuo pareigų 
nušalinti gali jį paskyrusi institucija, jeigu
jis nebeatitinka jo pareigoms keliamų 
reikalavimų arba pripažįstamas kaltu
smarkiai nusižengęs įsipareigojimams, 
susijusiems su jo pareigomis.

Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priežiūros institucijos įsteigimą ir 
statusą;

a) priežiūros institucijų įsteigimą ir statusą;

Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priežiūros institucijos narių pareigoms 
būtiną kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus;

b) priežiūros institucijų narių pareigoms 
būtiną kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus;

Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priežiūros institucijos narių skyrimo 
taisykles ir procedūras, taip pat taisykles 

c) priežiūros institucijų narių skyrimo 
taisykles ir procedūras, taip pat taisykles 
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dėl veiksmų arba darbo, nesuderinamo su 
tarnybinėmis pareigomis;

dėl veiksmų arba darbo, nesuderinamo su 
tarnybinėmis pareigomis;

Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priežiūros institucijos narių kadencijos 
trukmę, kuri negali būti trumpesnė kaip 
ketveri metai, išskyrus keletą pirmųjų 
narių, skiriamų įsigaliojus šiam 
reglamentui, kurių kadencija gali būti 
trumpesnė, jeigu siekiant išsaugoti 
priežiūros institucijos nepriklausomumą 
nariai turi būti skiriami keliais etapais;

d) priežiūros institucijų narių kadencijos 
trukmę, kuri negali būti trumpesnė kaip 
ketveri metai, išskyrus keletą pirmųjų 
narių, skiriamų įsigaliojus šiam 
reglamentui, kurių kadencija gali būti 
trumpesnė, jeigu siekiant išsaugoti 
priežiūros institucijų nepriklausomumą 
nariai turi būti skiriami keliais etapais;

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar priežiūros institucijos narių kadencija 
gali būti atnaujinama;

e) ar priežiūros institucijų narių kadencija 
gali būti atnaujinama;

Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) su priežiūros institucijos narių ir 
darbuotojų pareigomis susijusį 
reglamentavimą ir bendruosius 
reikalavimus;

f) su priežiūros institucijų narių ir 
darbuotojų pareigomis susijusį 
reglamentavimą ir bendruosius 
reikalavimus;
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Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) priežiūros institucijos narių atleidimo iš 
pareigų taisykles ir procedūras, įskaitant 
atvejus, kai jie nebeatitinka jų pareigoms 
keliamų reikalavimų arba pripažįstami kalti 
padarę sunkų nusižengimą.

g) priežiūros institucijų narių atleidimo iš 
pareigų taisykles ir procedūras, įskaitant 
atvejus, kai jie nebeatitinka jų pareigoms 
keliamų reikalavimų arba pripažįstami kalti 
padarę sunkų nusižengimą.

Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros institucijos nariai ir darbuotojai 
kadencijos metu ir jai pasibaigus privalo 
laikytis pareigos saugoti su bet kokia 
konfidencialia informacija susijusią 
profesinę paslaptį, kurią jie sužinojo 
eidami savo tarnybines pareigas.

Priežiūros institucijų nariai ir darbuotojai 
kadencijos metu ir jai pasibaigus privalo 
laikytis pareigos saugoti su bet kokia 
konfidencialia informacija susijusią 
profesinę paslaptį, kurią jie sužinojo 
eidami savo tarnybines pareigas.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu duomenų subjektas, įstaiga, 
organizacija ar asociacija pateikia 
73 straipsnio 2 dalyje nurodytą skundą, 
priežiūros institucija, kompetentinga imtis 
veiksmų dėl skundo, yra tos valstybės 
narės priežiūros institucija, kurioje 
skundas buvo pateiktas.
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Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, valstybės narės, 
kurioje įsikūrusi pagrindinė buveinė,
priežiūros institucija yra kompetentinga 
prižiūrėti duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo vykdomą duomenų 
tvarkymo veiklą visose valstybėse narėse, 
įskaitant galimybę priimti sprendimus 
pagal šį reglamentą.

Ši kompetentinga priežiūros institucija 
bendradarbiauja su kitomis priežiūros 
institucijomis ir Komisija pagal šio 
reglamento VII skyriaus nuostatas.

Kilus nesutarimams dėl šio reglamento 
taikymo, priežiūros institucija gali 
paprašyti Europos duomenų apsaugos 
valdybos nuomonės.

Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atlieka tyrimus savo iniciatyva arba
pagal skundą, arba kitos priežiūros 
institucijos prašymu ir per pagrįstą 
laikotarpį informuoja atitinkamą duomenų 
subjektą apie tyrimo rezultatą, jei duomenų 
subjektas skundą pateikė tai priežiūros 
institucijai;

d) atlieka tyrimus savo iniciatyva pagal 
skundą, kitos priežiūros institucijos 
prašymu ar pateikus skundą policijai ir 
per pagrįstą laikotarpį informuoja 
atitinkamą duomenų subjektą apie tyrimo 
rezultatą, jei duomenų subjektas skundą 
pateikė tai priežiūros institucijai;
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Pagrindimas

Policijai pateiktas skundas taip pat gali sudaryti pagrindą pradėti tyrimą, jei policijai 
vykdant veiklą paaiškėja informacija, parodanti, kad galėjo būti pažeista žmonių teisė į 
privatumą.

Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) pagal 39 straipsnio nuostatas 
koordinuoja sertifikavimo politiką 
teritorijoje, už kurią yra atsakinga.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į mūsų pozicijos kriterijų, susijusį su sertifikavimo politikos stiprinimu, reikia 
nurodyti priežiūros institucijos (-jų) su šia politika susijusią įgaliojimų apimtį.

Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) atlieka asmens duomenų apsaugos 
auditą ir įgyvendina audito planus.

Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena priežiūros institucija privalo 
parengti metinę savo veiklos ataskaitą. 
Ataskaita teikiama nacionaliniam
parlamentui ir skelbiama viešai, taip pat 
teikiama Komisijai ir Europos duomenų 
apsaugos valdybai.

Kiekviena priežiūros institucija privalo 
parengti metinę savo veiklos ataskaitą. 
Ataskaita teikiama susijusiam parlamentui 
ir (arba) kitoms pagal nacionalinius teisės 
aktus nurodytoms institucijoms ir 
skelbiama viešai, taip pat teikiama 
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Komisijai ir Europos duomenų apsaugos 
valdybai.

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti, kad pasiūlymas būtų taikomas ir šalims, savo 
teritorijoje turinčioms daugiau kaip vieną priežiūros instituciją.

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia paaiškinimą. 
Tokiu atveju priemonės projektas negali 
būti priimtas dar vieną mėnesį.

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia paaiškinimą.

Pagrindimas

Atrodo, kad šis papildomas laikotarpis nėra pagrįstas.

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi tinkamai pagrįstais 
imperatyviais pagrindais, dėl kurių būtina 
skubiai veikti siekiant apsaugoti duomenų 
subjektų interesus 1 dalies a punkte 
nurodytais atvejais, Komisija pagal 87 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą 
priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo 
aktus. Tie aktai lieka galioti ne ilgiau kaip 
12 mėnesių.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Ši Komisijos prerogatyva gali pakenkti priežiūros institucijų nepriklausomumui.

Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) siūlo idėjas, kuriomis turėtų būti 
pagrįsta Europos sertifikavimo politika, 
stebi ir vertina jos įgyvendinimą ir 
pateikia išvadas Komisijai.

Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos duomenų apsaugos valdyba iš 
savo narių renka pirmininką ir du jo 
pavaduotojus. Vieno pirmininko 
pavaduotojo pareigas eina Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, 
išskyrus atvejus, kai jis išrinktas 
pirmininku.

1. Europos duomenų apsaugos valdyba iš 
savo narių renka pirmininką ir du jo 
pavaduotojus.

Pagrindimas

Nėra jokios pagrįstos priežasties, kodėl EDAPP turėtų daugiau teisių nei bet kokia kita 
institucija nuolat užimti pirmininko pavaduotojo postą.

Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
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gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad jo asmens 
duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento.

gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai savo gyvenamosios 
vietos arba valstybėje narėje, kurioje yra 
pagrindinė duomenų valdytojo buveinė,
jeigu mano, kad jo asmens duomenys 
tvarkomi nesilaikant šio reglamento.

Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas duomenų subjektas turi 
teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių, kad įpareigotų priežiūros 
instituciją imtis veiksmų dėl skundo, jeigu 
nepriimtas jo teisėms apsaugoti būtinas 
sprendimas arba jeigu priežiūros 
institucija per tris mėnesius nepraneša 
duomenų subjektui apie skundo 
nagrinėjimo pažangą ar jo rezultatus 
pagal 52 straipsnio 1 dalies b punktą.

2. Laikoma, kad skundas yra atmestas, jei 
per tris mėnesius nuo dienos, kai 
subjektas pateikė skundą, priežiūros 
institucija subjektui nepraneša apie skundo 
nagrinėjimo procedūros eigą. Taip pat 
laikoma, kad skundas yra atmestas, jei per 
šešis mėnesius nuo dienos, kai subjektas 
pateikė skundą, priežiūros institucija 
nepriėmė galutinio sprendimo dėl skundo.

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo, reikėtų nustatyti ilgiausią šešių mėnesių laikotarpį, per kurį reikia 
priimti sprendimą dėl skundų. Ilgesnį terminą būtų galima taikyti išimtiniais atvejais. Bet 
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kuriuo atveju priežiūros institucijų turėtų būti reikalaujama per ilgiausią laikotarpį pranešti 
duomenų subjektui apie jo skundo nagrinėjimo procedūros eigą. Institucijoms to nepadarius, 
reikėtų laikyti, kad skundas yra atmestas.

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų subjektas, dėl kurio 
sprendimą priėmė priežiūros institucija ne 
toje valstybėje narėje, kurioje yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, jis gali prašyti 
priežiūros institucijos valstybėje narėje, 
kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, 
iškelti bylą jo vardu tos kitos valstybės 
narės kompetentingai priežiūros 
institucijai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši galimybė nenaudinga piliečiams ir gali pakenkti sklandžiam priežiūros institucijų 
bendradarbiavimui pagal suderintą priežiūros sistemą.

Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu byla dėl tos pačios priemonės, 
sprendimo arba praktikos nagrinėjama 
pagal 58 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, teismas gali 
sustabdyti jame iškeltos bylos nagrinėjimą, 
išskyrus tuos atvejus, kai klausimą būtina 
skubiai išnagrinėti, kad būtų apsaugotos 
duomenų subjekto teisės, ir todėl negalima 
laukti, kol paaiškės nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmo procedūros 
rezultatai.

3. Jeigu byla dėl tos pačios priemonės, 
sprendimo arba praktikos nagrinėjama 
pagal 58 straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, teismas gali, 
gavęs bet kurios šalies prašymą ir 
išklausęs visas šalis, sustabdyti jame 
iškeltos bylos nagrinėjimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai klausimą būtina skubiai 
išnagrinėti, kad būtų apsaugotos duomenų 
subjekto teisės, ir todėl negalima laukti, kol 
paaiškės nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmo procedūros rezultatai.
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Pagrindimas

Manome, kad turėtų būti galimybė sustabdyti bylos nagrinėjimą tik gavus vienos iš šalių 
prašymą ir išklausius visas šalis. Tai būtų tinkamiausi veiksmai tokio pobūdžio bylose.

Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Tokiam mechanizmui nėra praktinio poreikio.

Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu tvarkant duomenis dalyvauja 
daugiau kaip vienas duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas, kiekvienas 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra solidariai atsakingi už visą 
padarytą žalą. Solidariosios atsakomybės 
atveju duomenų tvarkytojas, kuris 
atlygina atitinkamam asmeniui padarytą 
žalą, gali apskųsti duomenų valdytoją ir 
reikalauti kompensacijos, jeigu jis veikė 
vadovaudamasis 26 straipsnio 2 dalyje 
nurodytu teisės aktu.
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Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 51 straipsnio 2 dalyje nurodyta
kompetentinga priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. 
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant, be kita ko, į šiuos 
aspektus:

a) pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę;
b) susijusių duomenų neskelbtinumą;
c) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia, ar dėl 
neatsargumo; 

d) bendradarbiavimo lygį arba atsisakymą 
bendradarbiauti ar trukdymą vykdymo 
užtikrinimo procesui;
e) tai, ar fizinis arba juridinis asmuo 
ėmėsi priemonių, kad užtikrintų 
atitinkamų įsipareigojimų laikymąsi;
f) pažeidimu padarytos žalos ar žalos 
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pavojaus dydį;
g) tai, kokia yra fizinio arba juridinio 
asmens atsakomybė, taip pat į to asmens 
ankstesnius pažeidimus;
h) pagal 23 straipsnį įdiegtas technines ir 
organizacines priemones ir nustatytas 
procedūras ir į tai, kaip bendradarbiauta su 
priežiūros institucija siekiant ištaisyti 
pažeidimą.

(Dalis Komisijos 2 dalies teksto tapo a, c, g ir h punktais Parlamento pakeitime.)

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priežiūros institucija gali pateikti 
raštišką įspėjimą neskirdama jokių 
sankcijų. Priežiūros institucija gali skirti 
baudą, kurios suma, jeigu pažeidimas 
pasikartoja arba yra vykdomas tyčia, gali 
būti iki 1 000 000 EUR, o įmonės atveju –
iki 2 proc. jos metinės pasaulinės 
apyvartos.

Pagrindimas

Reikia išlaikyti didžiausią baudos sumą, kurią gali skirti priežiūros institucija ir kuri gali 
siekti 1 mln. EUR, o įmonėms – 2 proc. jos metinės pasaulinės apyvartos. Tačiau reikia 
išlaikyti priežiūros institucijų nepriklausomumo principą pagal ES pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnio 3 dalį. Be to, taikant nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą ir 
58 straipsnio 3 ir 4 dalis, bus padedama ES vykdyti suderintą administracinių baudų politiką. 

Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų ir kuri nori 
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bendradarbiauti su priežiūros 
institucijomis, kad galėtų imtis taisomųjų 
veiksmų, norėdama ateityje išvengti 
panašių atvejų, kai nesilaikoma 
reikalavimų. Bendradarbiavimą šioje 
srityje reglamentuoja įpareigojantys, su 
priežiūros institucija sudaryti susitarimai. 
Per šešis mėnesius nuo procedūros 
pradžios nepradėjus bendradarbiauti su 
tinkamai įgaliota priežiūros institucija 
skiriama bauda, kuri būtų buvusi skirta iš 
pradžių.

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

b) viešojo administravimo institucija 
bendradarbiauja su priežiūros institucija 
siekdama susitarti dėl būdų, kaip galima 
išvengti panašių pažeidimų ateityje. 
Bendradarbiavimas šioje srityje 
apibrėžiamas pagal susitarimus arba 
sprendimus, kuriuos sudarė ar priėmė 
atitinkama administravimo institucija, 
kuri nurodoma atsižvelgiant į 
įgyvendintus veiksmus. Per vienerius 
metus nuo procedūros pradžios 
nepradėjus bendradarbiauti su tinkamai 
įgaliota priežiūros institucija skiriama 
bauda, kuri būtų buvusi skirta iš pradžių.
Pagal šį straipsnį įrašai apie anksčiau 
neskundžiamu sprendimu skirtas 
sankcijas už pažeidimus dėl neatsargumo 
ištrinami per šiuos laikotarpius: 
praėjus dvejiems metams, jei kartu su 
sankcijomis skiriamos baudos iki 250 000 
EUR, o įmonės atveju – iki 0,5 proc. jos 
metinės pasaulinės apyvartos; praėjus 
ketveriems metams, jei kartu su 
sankcijomis skiriamos baudos iki 500 000 
EUR, o įmonės atveju – iki 1 proc. jos 
metinės pasaulinės apyvartos; praėjus 
šešeriems metams, jei kartu su 
sankcijomis skiriamos baudos iki 
1 000 000 EUR, o įmonės atveju – iki 
2 proc. jos metinės pasaulinės apyvartos. 

Pagal šį straipsnį įrašai apie anksčiau 
neskundžiamu sprendimu skirtas 
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sankcijas už pažeidimus dėl didelio 
neatsargumo ar tyčios ištrinami per šiuos 
laikotarpius:

praėjus penkeriems metams, jei kartu su 
sankcijomis skiriamos baudos iki 250 000 
EUR, o įmonės atveju – iki 0,5 proc. jos 
metinės pasaulinės apyvartos; praėjus 
dešimčiai metų, jei kartu su sankcijomis 
skiriamos baudos iki 500 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 proc. jos metinės 
pasaulinės apyvartos; praėjus penkiolikai 
metų, jei kartu su sankcijomis skiriamos 
baudos iki 1 000 000 EUR, o įmonės 
atveju – iki 2 proc. jos metinės pasaulinės 
apyvartos.

(Dalis Komisijos b punkto teksto tapo dalimi a punkto teksto Parlamento pakeitime.)

Pagrindimas

Siekiama nustatyti įvairaus pobūdžio alternatyvias sankcijas pagal strategiją, kuri buvo 
sukurta norint išvengti pažeidimų ateityje. Dauguma kitų galimų sankcijų numatyta siekti 
sudaryti susitarimą dėl būdų, kaip galima ateityje išvengti pažeidimų. Taisomieji veiksmai 
priimti remiantis su priežiūros institucija sudarytais susitarimais arba atitinkamos 
administravimo institucijos priimtais aktais ar sprendimais.

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 ir 7 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 
skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis; 
b) ima mokestį už informaciją arba 
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atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.
5. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 500.000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:
a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį;
b) nesuteikia duomenų subjektui 
galimybės susipažinti arba neištaiso 
asmens duomenų pagal 15 ir 16 
straipsnius, arba nepateikia reikšmingos 
informacijos duomenų gavėjui pagal 13 
straipsnį;
c) nepaiso teisės būti pamirštam arba 
teisės reikalauti ištrinti duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima 
visų būtinų veiksmų, kad informuotų 
trečiuosius asmenis, kad duomenų 
subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus pagal 17 straipsnį;
d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 
duomenis į kitą programą, pažeisdamas 
18 straipsnį;
e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;
f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;
g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių 
su saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
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susijusiais tikslais, arba nesilaiko 
duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
sąlygų.

6. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 1 000 000 EUR, 
o įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:
a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 
straipsnius;
b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;
c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį; 
d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį;
e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;
f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį; 
g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;
h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;
i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;
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j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;
k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;
l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;
m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba 
duomenų srautų sustabdymo pagal 
53 straipsnio 1 dalį;
n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 
straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;
o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;
7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius, 
atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus 
kriterijus.

Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato II skyriuje
pateiktų bendrųjų principų nuostatų,
III skyriuje – duomenų subjektų teisių 
nuostatų, IV skyriuje – duomenų valdytojų
ir duomenų tvarkytojų nuostatų, 

1. II skyrius (Bendrieji principai), 
III skyrius (Duomenų subjektų teisės), 
IV skyrius – (Duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas), V skyrius (Asmens 
duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir 
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V skyriuje – asmens duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms nuostatų, VI skyriuje –
nepriklausomų priežiūros institucijų 
nuostatų, VII skyriuje –
bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
nuostatų išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi 
tik žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis.

tarptautinėms organizacijoms), VI skyrius 
(Nepriklausomos priežiūros institucijos), 
VII skyrius (Bendradarbiavimas ir 
nuoseklumas), taip pat VIII skyriaus 
(Teisių gynimo priemonės, atsakomybė ir 
sankcijos) 73, 74, 76 ir 79 straipsniai 
netaikomi, kai asmens duomenys tvarkomi 
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais, kad teisė į duomenų 
apsaugą būtų suderinta su saviraiškos 
laisvę reglamentuojančiomis taisyklėmis.

Pagrindimas

Naujas teisės aktų dėl duomenų apsaugos projektas yra pateikiamas reglamento pavidalu, 
todėl yra įgyvendinamas tiesiogiai. Duomenų apsaugos teisės aktus įgyvendinant tiesiogiai, 
tiesiogiai reikia įgyvendinti ir žiniasklaidos žodžio laisvės principus. Valstybei narei juos 
įgyvendinant nereikėtų sumažinti dabartinės apsaugos lygio. Be to, išimtis reikia taikyti ir 
VIII skyriaus 73, 74, 76 ir 79 straipsniams (Teisių gynimo priemonės, atsakomybė ir 
sankcijos), nes šiuose straipsniuose įtraukti nauji elementai, viršijantys dabartinėje 
direktyvoje numatytų priemonių apimtį ir nesuderinami su žurnalistine veikla arba keliantys 
didelį pavojų žiniasklaidos laisvei. Žodžiu „tik“ yra sumažinamas teisinis apibrėžtumas, nes 
juo sukuriama didelė spraga, susilpninanti šio straipsnio nuostatą.

Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento

80 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80a straipsnis
Asmens duomenų tvarkymas ir viešosios 

prieigos prie oficialių dokumentų 
principas

Valstybinės institucijos arba organizacijos 
turimuose dokumentuose esantys asmens 
duomenys šios institucijos arba 
organizacijos gali būti atskleisti laikantis 
valstybės narės teisės aktų dėl prieigos 
prie oficialių dokumentų, kuriais yra 
suderinama teisė į asmens duomenų 
apsaugą su viešos prieigos prie oficialiųjų 
dokumentų principu.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad valstybinių klausimų viešoji priežiūra nebus ribojama duomenų 
apsaugos taisyklėmis. Kaip buvo pareikšta Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
(EDAPP), pagal 29 straipsnį įsteigtos darbo grupės ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros nuomonėse, viešą prieigą prie oficialių dokumentų būtina paminėti straipsnyje, o 
ne tik konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 87 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šią nuostatą atmetame atsižvelgdami į įgaliojimų perdavimą Komisijai pagal 3 dalį.  
Manome, kad ši nuostata peržengia priimtinas teisėkūros įgaliojimų perdavimo ribas, o 
nurodytą klausimą reikėtų atitinkamai spręsti taikant šią priemonę, dabar arba vėliau 
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pateikiant pakeitimus, kuriuos gali prireikti pateikti siekiant ateityje užtikrinti priemonės 
veiksmingumą.

Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Nereikia perduoti įgaliojimų Komisijai pagal 3 dalį, nurodytų priemonių reikėtų atitinkamai 
imtis laikantis turimų įgaliojimų.

Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Laikantis šio reglamento ribų, asmens 
duomenys gali būti tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
taip pat atliekant preliminarius oficialius 
ar administracinius tyrimus siekiant 
nustatyti natūralų giminystės santykį, tik 
tuo atveju, jeigu:

Pagrindimas

Kad būtų lengviau atlikti tyrimus siekiant nustatyti natūralų giminystės santykį po 
nepilnamečių vagysčių arba pagrobimų, siūlome į pirmą dalį įtraukti aiškią nuostatą dėl 
procedūros, pradėtos atliekant tokius tyrimus, teisėtumo.
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Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Asmens duomenys, tvarkomi atliekant 
preliminarius oficialius ar 
administracinius tyrimus siekiant 
nustatyti natūralius giminystės santykius, 
atskleidžiami tik susijusiems subjektams, 
jei tai yra tinkama ir jei nepažeidžiama 
įstatymais nustatyta baudžiamojo proceso 
tvarka.

Pagrindimas

Kad būtų lengviau atlikti tyrimus siekiant nustatyti natūralų giminystės santykį po 
nepilnamečių vagysčių arba pagrobimų, paskutinė dalis turėtų būti įtraukta į pirmą dalį, taip 
siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų, naudojamų atliekant preliminarius teisminius ar 
administracinius tyrimus, konfidencialumo apsaugą, taip pat siekiant užtikrinti, kad šie 
duomenys būtų atskleidžiami tik tuomet, kai tai leistina teisiniu požiūriu.
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Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tolesnis duomenų tvarkymas 
istorinių, statistinių, suvestinių ar 
mokslinių tyrimų tikslais nėra laikomas 
nesuderinamu pagal 5 straipsnio 1 dalies 
b punktą, jeigu:
a) duomenų tvarkymui taikomos šiame 
straipsnyje nustatytos sąlygos ir apsaugos 
priemonės ir
b) duomenų tvarkymas atitinka visus kitus 
susijusius teisės aktus.

Pagrindimas

Dabartine 83 straipsnio formuluote leidžiama tvarkyti duomenis apie asmens sveikatą, 
nepakeista forma, mokslinių tyrimų tikslais ir nereikalaujant sutikimo. Vieninteliu saugikliu 
(nepakeistos formos duomenys turi būti saugomi atskirai, o tyrėjai gali šiuos duomenis 
naudoti tik tuo atveju, jeigu tyrimai negali būti vykdomi naudojant neidentifikuojančius 
duomenis) gerokai sumažinama duomenų apie asmens sveikatą apsauga. Egzistuoja pavojus, 
kad dabartiniu pasiūlymu tyrėjams bus leidžiama be sutikimo naudoti identifikuojančius 
duomenis.

Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Bažnyčios ir religinės asociacijos, 
taikančios visapusiškas taisykles pagal 
1 dalį, numato įsteigti nepriklausomą 
priežiūros instituciją pagal šio reglamento 
VI skyrių arba paprašo sertifikuoti 
procedūras, kurias sertifikuoti 
reikalaujama pagal 39 straipsnį.

Pagrindimas

Kita galimybė, pakeičianti reikalavimą dėl nepriklausomos priežiūros institucijos, yra 
reikalavimas dėl sertifikavimo. Ši galimybė gali būti tinkama priemonė, ypač mažiau turto 
turinčių organizacijų atveju.

Pakeitimas 193

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 

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

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

Pakeitimas 194

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 6 
straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje,
14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 
6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 
28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 3 
dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 straipsnio 
5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 34 
straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 dalyje, 
37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 2 
dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 
7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 81 
straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 
83 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl atšaukimo 
panaikinami suteikti tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jame 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 
15 straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 
dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 
4 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 26 
straipsnio 5 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 
31 straipsnio 5 dalyje, 32 straipsnio 5 
dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 
8 dalyje, 35 straipsnio 11 dalyje, 37 
straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 
43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 7 
dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 
3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
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nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio 
jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 195

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

5. Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 3 
dalį, 14 straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 
dalį, 17 straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 
dalį, 22 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 
dalį, 26 straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 
dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 straipsnio 5 
dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 8 
dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 straipsnio 2 
dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 3 
dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 81 straipsnio 3 
dalį, 82 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas 196

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Priimdama šiame straipsnyje 
nurodytus aktus, Komisija skatina 
technologinį neutralumą.



AD\930359LT.doc 105/106 PE494.710v02-00

LT



PE494.710v02-00 106/106 AD\930359LT.doc

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių 
duomenų judėjimas (Bendrasis reglamentas dėl duomenų apsaugos)

Nuorodos COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE
16.2.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI
14.6.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Marielle Gallo
14.6.2012

Svarstymas komitete 10.7.2012 6.11.2012 21.2.2013

Priėmimo data 19.3.2013

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

14
6
4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ricardo Cortés Lastra


