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ĪSS PAMATOJUMS

Regulas priekšlikumā ir iekļauti Direktīvas 95/46/EK principi un nostiprinātas iedzīvotāju 
tiesības personas datu aizsardzības jomā. Atzinuma sagatavotāja atzinīgi novērtē Eiropas 
Komisijas darbu. Tādēļ atzinuma sagatavotāja vēlas izteikt šādas piezīmes: 

Neskatoties uz atsevišķu pušu iebildumiem, atzinuma sagatavotāja vēlas saglabāt personas 
datu paplašināto definīciju un nepārprotamas piekrišanas principu kā likumīgas apstrādes 
kritēriju. Šie divi priekšnosacījumi ir nepieciešami, lai varētu efektīvi aizsargāt minētās 
pamattiesības un viest uzticību līdzpilsoņos, jo īpaši digitālajā pasaulē.

Atzinuma sagatavotāja ierosina pastiprināt bērnu aizsardzību, paplašinot 8. panta 
piemērošanas jomu, lai ietvertu tajā jebkādu preču un pakalpojumu pārdošanu un 
neaprobežotos tikai ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem. 

Turklāt atzinuma sagatavotāja ierosina svītrot 18. pantu, kas paredz datu pārnesamības 
tiesības. Direktīvas priekšlikumā paredzētās jaunās tiesības nenodrošina nekādu pievienoto 
vērtību iedzīvotājiem salīdzinājumā ar regulas priekšlikuma 15. pantā paredzētajām piekļuves 
tiesībām, ļaujot datu subjektam saņemt paziņojumu par datiem, kas tiek apstrādāti. 

Atzinuma sagatavotāja vēlas skaidri ieviest vispārējo pārziņa atbildības principu. Regulas 
priekšlikumā ir noteikti pārziņu pienākumi, lai nodrošinātu datu subjektam piešķirto tiesību 
efektīvu īstenošanu. Tomēr ir jāiegulda vēl vairāk darba, lai skaidri nostiprinātu vispārējo 
atbildības principu.

Vēl ir jānostiprina tiesības tikt aizmirstam. 17. panta 2. punktā ir noteikts rīcības pienākums 
pārzinim attiecībā uz datiem, ko apstrādā trešās personas. Atzinuma sagatavotāja ierosina 
ieviest pienākumu pārzinim informēt datu subjektu par atskaitēm, kuras pēc tā pieprasījuma 
sniedz minētās trešās personas. 

Ir būtiski pilnveidoti un precizēti noteikumi par datu pārsūtīšanu trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām. Atzinuma sagatavotāja ierosina ieviest saistošu uzņēmumu 
noteikumu savstarpējās atzīšanas sistēmu, ko jau ir izdarījusi darba grupa 29. pantā. 
Attiecīgajā jomā kompetentās iestādes atrašanās vietai vajadzētu būt turpat, kur atrodas 
pārziņa vai apstrādātāja galvenā institūcija. 

Attiecībā uz kontroles iestāžu pilnvarām atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē vienota 
kontaktpunkta principa pieņemšanu, kas vienkāršos komersantu, kuri darbojas vairākās 
dalībvalstīs, uzdevumu. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka iedzīvotāji galvenokārt vēršas pie 
iestādes savā izcelsmes valstī un uzskata, ka viņu tiesību ievērošana ir jānodrošina tieši šai 
iestādei. Vienotā kontaktpunkta principa piemērošana nedrīkst pārvērst citas iestādes par 
vienkāršām „pastkastītēm”. Atzinuma sagatavotāja ierosina precizēt, ka vadošās iestādes 
pienākums ir sadarboties ar citām iesaistītajām kontroles iestādēm un Eiropas Komisiju 
saskaņā ar regulas 7. nodaļas noteikumiem. 

Attiecībā uz administratīvo sodu atzinuma sagatavotāja pauž atzinību par regulas 
priekšlikumā paredzētajām ievērojamajām summām. Tomēr kontroles iestādēm ir jābūt 
pietiekami lielai rīcības brīvībai attiecībā uz soda naudas piespriešanu. Ir jāatgādina, ka ES 
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Pamattiesību hartas 8. panta 3. punktā ir paredzēts kontroles iestāžu neatkarības princips. 
Saskaņotības kontroles mehānisms varētu sekmēt saskaņotu politiku soda naudu jomā ES 
teritorijā. 

Visbeidzot, regulas priekšlikumā ir paredzēti ļoti daudzi deleģētie un īstenošanas akti. Daži no 
šiem aktiem ir vajadzīgi, jo tie papildina regulu ar nebūtiskiem elementiem, un atzinuma 
sagatavotāja ierosina vienkārši atcelt pārējos aktus. Šis jautājums ir atsevišķi jāizskata 
Juridiskajā komitejā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta regulas 37. panta 1. punktu Juridiskā 
komiteja ir kompetenta pārbaudīt jebkuras likumdošanas iniciatīvas tiesisko pamatu un pēc 
savas iniciatīvas vai par jautājuma izskatīšanu kompetentās komitejas pieprasījuma lemt par 
deleģēto un īstenošanas aktu izmantošanu. 

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un sociālā integrācija, kas 
izriet no iekšējā tirgus darbības, ir novedusi 
pie pārrobežu plūsmu ievērojama 
pieauguma. Datu apmaiņa starp 
uzņēmējdarbības vides un sociālā, valsts un 
privātā sektora pārstāvjiem visā Savienībā 
ir palielinājusies. Savienības tiesības aicina
dalībvalstu iestādes sadarboties un 
apmainīties ar personas datiem, lai varētu 
pildīt savus pienākumus un veikt
uzdevumus kādas iestādes vārdā citā 
dalībvalstī.

(4) Ekonomikas un sociālā integrācija, kas 
izriet no iekšējā tirgus darbības, ir novedusi 
pie ievērojama pārrobežu darbību
pieauguma. Datu apmaiņa starp 
uzņēmējdarbības vides un sociālā, valsts un 
privātā sektora pārstāvjiem visā Savienībā 
ir palielinājusies. Savienības tiesību aktos
dalībvalstu iestādes tiek aicinātas
sadarboties un apmainīties ar personas 
datiem, lai pildītu savus pienākumus un 
veiktu uzdevumus kādas iestādes vārdā citā 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ātrā tehnoloģiju izaugsme un 
globalizācija ir radījusi jaunas problēmas 

(5) Ātrā tehnoloģiju izaugsme un 
globalizācija ir radījusi jaunas problēmas 
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personas datu aizsardzības jomā. Datu 
apmaiņas un vākšanas apjoms ir dramatiski 
pieaudzis. Jaunākās tehnoloģijas ļauj gan 
privātām sabiedrībām, gan valsts iestādēm 
vēl nepieredzētā apjomā savas darbības 
mērķiem izmantot personas datus. Fiziskas 
personas aizvien biežāk personiska 
rakstura informāciju padara publiski un 
globāli pieejamu. Tehnika ir pārveidojusi
ne tikai ekonomiku, bet arī sociālo dzīvi, 
un ir nepieciešams arī turpmāk uzlabot
datu brīvu apriti Savienībā un nosūtīšanu 
uz trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, vienlaikus nodrošinot
personas datu augsta līmeņa aizsardzību.

personas datu aizsardzības jomā. Datu 
apmaiņas un vākšanas apjoms ir dramatiski 
pieaudzis. Tehnoloģijas ļauj gan privātām 
sabiedrībām, gan valsts iestādēm vēl 
nepieredzētā apjomā savas darbības 
mērķiem izmantot personas datus. Fiziskas 
personas aizvien biežāk personiska 
rakstura informāciju padara publiski un 
globāli pieejamu. Tehnoloģijas ir 
pārveidojušas ne tikai ekonomiku, bet arī 
sociālo dzīvi, tādēļ ir nepieciešams veicināt
datu brīvu apriti Savienībā un drošu
nosūtīšanu uz trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām un 
nodrošināt personas datu aizsardzību 
visaugstākajā līmenī.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šī regula nebūtu jāpiemēro fiziskas 
personas īstenotai personas datu apstrādei, 
ja šie dati ir tikai personiska vai sadzīviska 
rakstura, kā piemēram, korespondence un 
adrešu saraksti, un apstrādei nav nekāda 
peļņas gūšanas nolūka, un tā nekādi nav 
saistīta ar profesionālu vai komerciālu 
darbību. Izņēmums nebūtu jāpiemēro arī 
pārziņiem vai apstrādātājiem, kas 
nodrošina personas datu apstrādes 
līdzekļus šādām personiska vai sadzīviska 
rakstura darbībām.

(15) Šī regula nebūtu jāpiemēro fiziskas 
personas īstenotai personas datu apstrādei, 
ja šie dati ir tikai personiska vai sadzīviska 
rakstura, kā, piemēram, korespondence un 
adrešu saraksti, un apstrādei nav nekāda 
peļņas gūšanas nolūka, un tā nekādi nav 
saistīta ar profesionālu vai komerciālu 
darbību un neparedz minēto datu 
pieejamību nenoteiktam personu skaitam. 
Izņēmums nebūtu jāpiemēro arī pārziņiem 
vai apstrādātājiem, kas nodrošina personas 
datu apstrādes līdzekļus šādām personiska 
vai sadzīviska rakstura darbībām.

Pamatojums

Ir jāprecizē šā izņēmuma piemērošanas joma, jo īpaši sociālo tīklu straujās attīstības dēļ, 
kuros ir iespējams dalīties ar informāciju ar simtiem personu. EST (lietas C-101/01 un C-
73/07) ir atzinusi, ka pieejamība „nenoteiktam personu skaitam” ir šā izņēmuma 
piemērošanas kritērijs. EDAU ir tāds pats viedoklis.



PE494.710v02-00 6/102 AD\930359LV.doc

LV

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, 
fiziskām personām var piešķirt tiešsaistes 
identifikatorus, ko izmanto viņu ierīces, 
lietojumprogrammas, rīki un protokoli, kā 
piemēram interneta protokola adreses vai 
sīkdatņu identifikatori. Tādējādi iespējams 
tiek atstātas pēdas, ko savienojumā ar 
unikāliem identifikatoriem vai citu 
informāciju, ko saņem serveri, var 
izmantot, lai veidotu fizisku personu 
profilus un tos identificētu. No tā var 
secināt, ka identifikācijas numurus, 
atrašanās vietas datus, tiešsaistes 
identifikatorus vai citus īpašus faktorus 
pašus par sevi ne vienmēr vajag uzskatīt 
par personas datiem.

(24) Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, 
fiziskām personām var piešķirt tiešsaistes 
identifikatorus, ko izmanto viņu ierīces, 
lietojumprogrammas, rīki un protokoli, kā 
piemēram interneta protokola adreses vai 
sīkdatņu identifikatori. Tādējādi iespējams 
tiek atstātas pēdas, ko savienojumā ar 
unikāliem identifikatoriem vai citu 
informāciju, ko saņem serveri, var 
izmantot, lai veidotu fizisku personu 
profilus un tos identificētu. No tā var 
secināt, ka ikvienā gadījumā un atkarībā 
no jauninājumiem tehnoloģiju jomā ir 
jāpārbauda, vai identifikācijas numurus, 
atrašanās vietas datus, tiešsaistes 
identifikatorus vai citus īpašus faktorus 
pašus par sevi vajag uzskatīt par personas 
datiem.

Pamatojums

Ņemot vērā jaunu tiešsaistes pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanos un nepārtraukto 
attīstību tehnoloģiju jomā, ir jānodrošina paaugstināts iedzīvotāju personas datu aizsardzības 
līmenis. Tāpēc būtu nepieciešama pārbaude katrā atsevišķā gadījumā.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu piemērotu metodi, kas 
ļauj sniegt brīvu, konkrētu un apzinātu 
norādi par datu subjekta vēlmēm, vai nu ar 
paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu datu 
subjekta darbību, nodrošinot, ka persona 
apzinās, ka tā sniedz piekrišanu personas 
datu apstrādei, tas ietver laukuma 

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu izmantotajiem 
medijiem piemērotu metodi, kas ļauj sniegt 
brīvu, konkrētu un apzinātu norādi par datu 
subjekta vēlmēm, vai nu ar paziņojumu, 
vai skaidri apstiprinošu datu subjekta 
darbību, nodrošinot, ka persona apzinās, ka 
tā sniedz piekrišanu personas datu 
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atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē un jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, kas konkrētajos apstākļos skaidri 
norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai personas datu apstrādei. 
Klusēšanai vai atturēšanās no darbības 
tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. 
Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām 
apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā 
pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu subjekta 
piekrišana ir jādod pēc elektroniska 
pieprasījuma saņemšanas, pieprasījumam 
jābūt skaidram, kodolīgam un tam nav 
nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma 
izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

apstrādei, tas ietver laukuma atzīmēšanu ar 
ķeksīti interneta tīmekļa vietnē un jebkuru 
citu paziņojumu vai rīcību, kas konkrētajos 
apstākļos skaidri norāda, ka datu subjekts 
piekrīt piedāvātajai personas datu 
apstrādei. Klusēšanai vai atturēšanās no 
darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par 
piekrišanu. Tas ir neatkarīgi no iespējas 
dot piekrišanu apstrādei saskaņā ar 
Direktīvu 2002/58/EK, izmantojot 
atbilstīgus iestatījumus pārlūkprogrammā 
vai citā lietotnē. Piekrišanai būtu jāattiecas 
uz visām apstrādes darbībām, ko veic vienā 
un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu 
subjekta piekrišana ir jādod pēc 
elektroniska pieprasījuma saņemšanas, 
pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam 
un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā 
pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek 
sniegts.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

(34) Piekrišanai nevajadzētu būt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā, 
vai ja pārzinim ir liela ietekme tirgū 
attiecībā uz konkrētiem produktiem vai 
pakalpojumiem un šie produkti vai 
pakalpojumi tiek piedāvāti ar nosacījumu, 
ka tiek sniegta piekrišana personas datu 
apstrādei, vai ja vienpusējas un 
nenozīmīgas izmaiņas pakalpojuma 
noteikumos neatstāj datu subjektam citu 
iespēju kā vien pieņemt šīs izmaiņas vai 
atteikties no tiešsaistes resursa, kurā tas 
ieguldījis daudz laika. Ja pārzinis ir valsts 
iestāde nevienlīdzība būtu saskatāma tikai 
īpašās datu apstrādes darbībās, kad valsts 
iestāde var uzlikt pienākumu, pamatojoties 
uz savām valsts iestādes pilnvarām, un 
piekrišanu nevar uzskatīt par brīvu, ņemot 
vērā datu subjekta intereses.

Pamatojums

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 
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.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Jāsaglabā Direktīvas 95/46/EK formulējums. Jāatgādina, ka regula attiecas ne tikai uz 
digitālo pasauli, bet būs attiecināma arī uz darbībām nesaistē. Lai finansētu darbības, 
atsevišķās nozarēs, piemēram, žurnālu izdošanas nozarē, ir jāizmanto ārējie resursi saziņai 
ar potenciālajiem jaunajiem abonentiem. 

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums

45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu 
pārzinim nebūtu jāuzliek pienākums iegūt

(45) Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu 
pārzinim nebūtu jāuzliek pienākums 
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papildu informāciju, lai identificētu datu 
subjektu, ja ieguves vienīgais nolūks ir 
kāda šīs regulas noteikuma ievērošana. Ja 
ir izteikts pieprasījums piekļūt datiem, datu 
pārzinim būtu jāpiešķir tiesības prasīt datu 
subjektam papildu informāciju, kas ļautu 
datu pārzinim noteikt personas datus, kurus 
šī persona meklē.

izmantot papildu informāciju, lai 
identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana. Ja ir izteikts 
pieprasījums piekļūt datiem, datu pārzinim 
būtu jāpiešķir tiesības prasīt datu 
subjektam papildu informāciju, kas ļautu 
datu pārzinim noteikt personas datus, kurus 
šī persona meklē.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Godprātīgas un caurskatāmas
apstrādes principi nozīmē, ka datu 
subjektam būtu jābūt informētam jo īpaši 
par apstrādes darbībām un to nolūkiem, cik 
ilgi datus glabās, par piekļuves, labošanas 
vai dzēšanas tiesībām un par tiesībām 
iesniegt sūdzību. Ja datus vāc no datu 
subjekta, datu subjekts būtu jāinformē, vai 
viņam ir pienākums sniegt datus un kāds 
būs sekas, ja viņš šos datus nesniegs.

(48) Godprātīgas un pārredzamas
apstrādes principi nozīmē, ka datu 
subjektam vajadzētu būt informētam jo 
īpaši par apstrādes darbībām un to 
nolūkiem, kritērijiem, kas ļauj noteikt, cik 
ilgi datus glabās katram attiecīgajam 
nolūkam, par piekļuves, labošanas vai 
dzēšanas tiesībām un par tiesībām iesniegt 
sūdzību. Ja datus vāc no datu subjekta, datu 
subjekts būtu jāinformē, vai viņam ir 
pienākums sniegt datus un kāds būs sekas, 
ja viņš šos datus nesniegs.

Pamatojums

Vēl aizvien nav iespējams precīzi noteikt, cik ilgi tiks uzglabāti personas dati, jo īpaši, ja tos 
uzglabā dažādiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Jebkurai personai būtu jābūt tiesībām 
piekļūt datiem, kas par viņu savākti, un 
jāvar viegli izmantot šīs tiesības, lai 
apzinātu un pārbaudītu apstrādes likumību. 

(51) Jebkurai personai vajadzētu būt
tiesībām piekļūt datiem, kas par viņu 
savākti, un jāvar viegli izmantot šīs 
tiesības, lai apzinātu un pārbaudītu 
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Katram datu subjektam tāpēc būtu jābūt
tiesībām zināt un saņemt paziņojumu jo 
īpaši par to, kādos nolūkos datus apstrādā, 
cik ilgi, kas saņem datus, kāda ir datu 
apstrādes loģika un kādas varētu būt, 
vismaz ja apstrāde pamatojas uz 
profilēšanu, šādas apstrādes sekas. Šīm 
tiesībām nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt 
citu personu tiesības un brīvības, ietverot 
tirdzniecības noslēpumus vai intelektuālā 
īpašuma tiesības un jo īpaši autortiesības, 
ar ko aizsargāta programmatūra. Tomēr 
šādu apsvērumu rezultāts nedrīkstētu būt 
tāds, ka datu subjektam tiek liegta jebkāda 
informācija.

apstrādes likumību. Katram datu subjektam 
tāpēc vajadzētu būt tiesībām zināt un 
saņemt paziņojumu jo īpaši par to, kādos 
nolūkos datus apstrādā, cik ilgi, kas saņem 
datus, kāda ir datu apstrādes loģika un 
kādas varētu būt, vismaz ja apstrāde 
pamatojas uz profilēšanu, šādas apstrādes 
sekas. Katram datu subjektam turklāt 
vajadzētu būt tiesībām saņemt no pārziņa 
paziņojumu par apstrādē esošajiem 
personas datiem un pēc elektroniska 
pieprasījuma iegūt apstrādē esošu 
nekomerciālu datu kopiju savietojamā un 
strukturētā formātā, kas ļauj šos datus 
turpmāk izmantot. Šīm tiesībām 
nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt citu 
personu tiesības un brīvības, ietverot 
tirdzniecības noslēpumus vai intelektuālā 
īpašuma tiesības un jo īpaši autortiesības, 
ar ko aizsargāta programmatūra. Tomēr 
šādu apsvērumu rezultāts nedrīkstētu būt 
tāds, ka datu subjektam tiek liegta jebkāda 
informācija.

Pamatojums

Vēl aizvien nav iespējams precīzi noteikt, cik ilgi tiks uzglabāti personas dati, jo īpaši, ja tos 
uzglabā dažādiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums

53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datu labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 

(53) Personai vajadzētu būt tiesībām uz 
viņa personas datu labošanu un “tiesībām 
tikt aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana 
nav paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem vajadzētu būt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
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vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas, 
apkopošanas un zinātniskās izpētes 
nolūkos, pamatojoties uz sabiedrības 
interesēm sabiedrības veselības 
aizsardzības jomā, veselības datu 
apstrādes nolūkos, veselības aprūpes 
nolūkos, lai izmantotu tiesības uz vārda un 
informācijas brīvību, kad to paredz likums 
vai ja pastāv iemesls dzēšanas vietā 
ierobežot datu apstrādi.

Pamatojums

Datu subjekta interesēs ir glabāt visus datus par savu veselību, lai visas dzīves laikā saņemtu 
labāko aprūpi un ārstēšanu. Tiesības tikt aizmirstam nav piemērojamas, ja datus apstrādā 
veselības aprūpes nolūkos, kā noteikts 81. panta a) punktā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Lai vēl vairāk stiprinātu kontroli pār 
saviem datiem un piekļuves tiesības, datu 
subjektam gadījumos, kad personas datus 
apstrādā elektroniskiem līdzekļiem un 
strukturētā un plaši izmantotā formātā, 
vajadzētu būt tiesībām iegūt savu datu 
kopiju plaši izmantotā elektroniskā 
formātā. Datu subjektam būtu jāatļauj arī 
nosūtīt datus, ko viņš ir sniedzis, no 
vienas automatizētas lietotnes, piemēram, 
sociālā tīkla, uz citu. Tas būtu 
piemērojams, ja datu subjekts sniedza 
datus automatizētas apstrādes sistēmai, 
pamatojoties uz piekrišanu vai izpildot 

svītrots
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līgumu.

Pamatojums

Datu subjektiem ir piekļuves tiesības, kā noteikts regulas priekšlikuma 15. pantā. Piekļuves 
tiesības dod visiem datu subjektiem tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai viņu personas 
dati tiek apstrādāti. 18. pantā, kas dod datu subjektiem iespēju iegūt viņu datu kopiju, nav 
paredzēta iedzīvotāju personas datu papildu aizsardzība un rada neskaidrības attiecībā uz 
precīzu piekļuves tiesību, kas ir pamattiesības, darbības jomu.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums

58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(58) Katram datu subjektam vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai lēmumam, kas 
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas
apstrādes līdzekļiem un rada šim datu 
subjektam nelabvēlīgas tiesiskas sekas 
Tas neattiecas uz pasākumiem komerciālo 
sakaru jomā, piemēram, veidojot 
attiecības ar klientiem vai piesaistot 
klientus. Tomēr šādu lēmumu būtu 
jāatļauj, ja tas paredzēts likumā, veikts 
līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā vai 
apstrāde ir likumīga saskaņā ar šīs 
6. panta 1. punkta a) līdz fa) 
apakšpunktu. Jebkurā gadījumā uz šādu 
apstrādi jāattiecina atbilstoši aizsardzības 
pasākumi, ietverot datu subjekta īpašu 
informēšanu un tiesības panākt cilvēka 
iejaukšanos, un šāda pasākuma 
neattiecināšanu uz bērnu. Profilēšanai 
nevajadzētu radīt diskriminējošu ietekmi 
uz fiziskām personām, kas būtu balstīta, 
piemēram, uz rasi vai etnisko izcelsmi, 
reliģiju vai seksuālo orientāciju, 
neierobežojot 9. panta 2. punktu.

Pamatojums

No Komisijas ierosinātās redakcijas izriet, ka jebkāda veida profilēšanai ir negatīvas sekas, 
lai gan dažām profilēšanas darbībām var būt ļoti pozitīva ietekme, piemēram, līdzīgiem 
klientiem sniegto pakalpojumu uzlabošana vai pielāgošana.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Pastiprina personas datu aizsardzību. Ir skaidri jāmin pārziņa vispārējais atbildības princips.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Datu subjekta tiesību un brīvību 
aizsardzība un pārziņa un apstrādātāja 
pienākumi un atbildība, arī saistībā ar 
uzraudzības iestāžu uzraudzību un 
īstenotajiem pasākumiem, prasa skaidri 
sadalīt pienākumus saskaņā ar šo regulu, 
tostarp arī tajos gadījumos, kad pārzinis 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus nosaka kopā ar citiem pārziņiem 
vai gadījumos, kad apstrādes darbības tiek 
veiktas pārziņa vārdā.

(62) Datu subjekta tiesību un brīvību 
aizsardzība un pārziņa un apstrādātāja 
pienākumi un atbildība, arī saistībā ar 
uzraudzības iestāžu uzraudzību un 
īstenotajiem pasākumiem, prasa skaidri 
sadalīt pienākumus saskaņā ar šo regulu, 
tostarp arī tajos gadījumos, kad pārzinis 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus nosaka kopā ar citiem pārziņiem 
vai gadījumos, kad apstrādes darbības tiek 
veiktas pārziņa vārdā. Solidāras atbildības 
gadījumā apstrādātājs, kas novērsa datu 
subjektam nodarīto kaitējumu, var 
iesniegt prasību pret pārzini, lai pieprasītu 
atlīdzību, ja apstrādātājs ir rīkojies 
saskaņā ar tiesību aktu, kas to saista ar 
pārzini.
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Pamatojums

Saskaņā ar definīciju apstrādātājs rīkojas pārziņa uzdevumā. Tādējādi, ja apstrādātājs rūpīgi 
ievēro tam sniegtos norādījumus, atbildība par personas datu apstrādes pārkāpumu būtu 
jāuzņemas pārzinim, nevis apstrādātājam, un tam nebūtu jāietekmē datu subjekta tiesības uz 
atlīdzību.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(65) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim vai 
apstrādātājam būtu jāuztur attiecīga 
informācija par veiktās apstrādes 
galvenajām kategorijām. Katram pārzinim 
un apstrādātājam vajadzētu būt 
pienākumam sadarboties ar uzraudzības 
iestādi un pēc pieprasījuma darīt šo 
dokumentāciju pieejamu, lai tā varētu 
palīdzēt uzraudzības iestādei novērtēt šo 
galveno apstrādes kategoriju atbilstību šai
regulai.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka ir noticis šāds personas datu 
aizsardzības pārkāpums, pārzinim 
nekavējoties būtu jāpaziņo par pārkāpumu 
uzraudzības iestādei, ja iespējams, 24 
stundu laikā. Ja to nevar paveikt 24 
stundu laikā, paziņojumam būtu 

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

pārkāpums, būtu bez kavēšanās jāinformē, 
lai tie varētu veikt nepieciešamos 
piesardzības pasākumus. Pārkāpumu būtu 
jāuzskata par tādu, kas var ievērojami
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 
iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums. 
Paziņojumā būtu jāapraksta personas datu 
aizsardzības pārkāpuma būtība, kā arī 
ieteikumi, kā attiecīga persona varētu 
mīkstināt iespējamās negatīvās sekas. 
Paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik 
vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citas 
attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

Pamatojums

Pārkāpuma gadījumā pārzinim vispirms būtu jāpievērš īpaša uzmanība visu attiecīgo 
pasākumu veikšanai, lai nepieļautu pārkāpuma turpināšanos. Pienākumam 24 stundu laikā 
informēt kompetento kontroles iestādi un soda piemērošanai tā neievērošanas gadījumā var 
būt pretējs efekts. Turklāt saskaņā ar darba grupas 2012. gada 23. marta atzinuma 29. pantā 
pausto uzskatu paziņojums nebūtu jāiesniedz par maziem pārkāpumiem, lai nepārslogotu 
kontroles iestādes.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
82. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82) Komisija tāpat var atzīt, ka trešā 
valsts, trešās valsts teritorija vai apstrādes 

(82) Komisija tāpat var atzīt, ka trešā 
valsts, trešās valsts teritorija vai apstrādes 
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nozare, vai starptautiska organizācija 
nepiedāvā pietiekamu aizsardzības līmeni. 
Attiecīgi personas datu nosūtīšana uz šo 
trešo valsti būtu jāaizliedz. Šādā gadījumā 
būtu jāparedz noteikumi par apspriešanās 
procesu starp Komisiju un šādu trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju.

nozare, vai starptautiska organizācija 
nepiedāvā pietiekamu aizsardzības līmeni. 
Attiecīgi personas datu nosūtīšana uz šo 
trešo valsti būtu jāatļauj, ja ir 
nodrošinātas attiecīgas garantijas vai tā 
atbilst šajā regulā paredzētajiem 
izņēmumiem. 

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ņem vērā EDAU ieteikumu, kas iekļauts 2012. gada 7. marta atzinumā 
(220. punkts).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
85.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums

87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 

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

vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, struktūrām, kas 
atbild par krāpšanas apkarošanu sportā, 
vai ja datus nosūta iestādēm, kuru 
kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu 
novēršana, izmeklēšana, atklāšana un 
saukšana pie atbildības par tiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
115. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(115) Gadījumos, kad uzraudzības iestāde, 
kas atrodas citā dalībvalstī nerīkojas vai ir 
īstenojusi nepietiekamus pasākumus 
saistībā ar sūdzību, datu subjekts var lūgt 
uzraudzības iestādi savas pastāvīgās 
dzīvesvietas dalībvalstī iesniegt 
kompetentajā citas dalībvalsts tiesā 
prasību pret attiecīgo uzraudzības iestādi. 
Uzraudzības iestāde, kurai izteikts šāds 
pieprasījums, var lemt, vai ir pamats 
izpildīt šādu pieprasījumu ar noteikumu, 
ka šo lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

svītrots

Pamatojums

Šī iespēja nenodrošina iedzīvotājiem nekādu pievienoto vērtību un var apdraudēt kontroles 
iestāžu sekmīgu sadarbību saskaņotības kontroles mehānisma ietvaros.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
118. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(118) Jebkurus zaudējumus, kurus persona (118) Jebkurus zaudējumus, kurus persona 



AD\930359LV.doc 19/102 PE494.710v02-00

LV

var ciest nelikumīgas apstrādes rezultātā, 
būtu jākompensē pārzinim vai 
apstrādātājam, kuru var atbrīvot no 
atbildības, ja tas pierāda, ka nav atbildīgs 
par zaudējumiem, īpaši gadījumos, kad tas 
konstatē datu subjekta vainu vai force 
majeure gadījumā.

var ciest nelikumīgas apstrādes rezultātā, 
būtu jākompensē pārzinim vai 
apstrādātājam, kuru var atbrīvot no 
atbildības, ja tas pierāda, ka nav atbildīgs 
par zaudējumiem, īpaši gadījumos, kad tas 
konstatē datu subjekta vainu, vai 
nepārvaramas varas gadījumā. Solidāras 
atbildības gadījumā apstrādātājs, kas 
novērsa datu subjektam nodarīto 
kaitējumu, var iesniegt prasību pret 
pārzini, lai pieprasītu atlīdzību, ja 
apstrādātājs ir rīkojies saskaņā ar tiesību 
aktu, kas to saista ar pārzini.

Pamatojums

Regulas priekšlikumā ir iekļauts pārziņa atbildības vispārējais princips (5.f un 22. pants), kas 
ir jāievēro un jāizskaidro. Saskaņā ar definīciju apstrādātājs rīkojas pārziņa uzdevumā. 
Turklāt gadījumā, ja apstrādātājs neievēro tam dotos norādījumus, 26. panta 4. punktā ir 
paredzēts, ka to uzskata par pārzini.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums

121.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121a) Šī regula atļauj ņemt vērā principu 
par publisku piekļuvi oficiāliem 
dokumentiem, piemērojot regulā 
paredzētos noteikumus. Personas datus, 
kas ietverti valsts iestādei vai struktūrai 
piederošos dokumentos, šī iestāde vai 
struktūra var izpaust saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem, kas 
piemērojami šai iestādei vai struktūrai. 
Piemērojot šādus tiesību aktus, tiek 
nodrošināta tiesību uz personas datu 
aizsardzību un principu par publisku 
piekļuvi oficiāliem dokumentiem 
saskaņošana.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
129. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības un jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Jo īpaši deleģētie akti būtu 
jāpieņem, precizējot kritērijus un 
nosacījumus saistībā ar bērna sniegtu 
piekrišanu; nosakot kritērijus un prasības 
informācijai, kas jāsniedz datu subjektam, 
un saistībā ar piekļuves tiesībām; par 
kritērijiem un prasībām saistībā ar pārziņa 
atbildību; par apstrādātāju; par 
dokumentēšanas kritērijiem un prasībām; 
par datu aizsardzības inspektora iecelšana 
un uzdevumiem; par profesionālās ētikas 
kodeksiem; par kritērijiem un prasībām 
sertifikācijas mehānismiem; par 
nosūtīšanu, pamatojoties uz saistošiem
uzņēmuma noteikumiem par apstrādi 
nodarbinātības kontekstā un apstrādi 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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sertifikācijas mehānismiem; par kritērijiem 
un prasībām datu nosūtīšanai, izmantojot 
saistošos uzņēmuma noteikumus; par 
atkāpēm saistībā ar datu nosūtīšanu; par 
administratīvajām sankcijām; par 
apstrādi ar veselību saistītos nolūkos; par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā un 
apstrādi vēstures, statistikas un zinātniskās 
izpētes nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba ietvaros rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums

130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas datu 
apstrādi; standarta procedūras un formas 
datu subjekta tiesību izmantošanai; 
standarta formas datu subjekta 
informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu aizsardzību 
pēc noklusējuma un dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; standarta 
formātu un procedūras personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai 
uzraudzības iestādei un personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai datu 
subjektam; standartus un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam;
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras; 

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas datu 
apstrādi; standarta procedūras un formas 
datu subjekta tiesību izmantošanai; 
standarta formas datu subjekta
informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu aizsardzību 
pēc noklusējuma un dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; iepriekšējas 
atļaujas un iepriekšējas apspriešanās 
formas un procedūras; sertifikācijas 
tehniskos standartus un mehānismus; 
noteikumus par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību trešā valstī vai tās teritorijā, 
vai apstrādes nozarē, vai starptautiskā 
organizācijā; noteikumus par Savienības 
tiesībās neatļautu izpaušanu; noteikumus 
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sertifikācijas tehniskos standartus un 
mehānismus; noteikumus par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību trešā valstī vai tās 
teritorijā, vai apstrādes nozarē, vai 
starptautiskā organizācijā; noteikumus par 
Savienības tiesībās neatļautu izpaušanu; 
noteikumus par savstarpējo palīdzību; 
noteikumus par kopīgām operācijām; 
lēmumi konsekvences mehānisma ietvaros. 
Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāris Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā sakarā Komisijai būtu 
jāapsver īpašus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

par savstarpējo palīdzību; noteikumus par 
kopīgām operācijām; lēmumi 
konsekvences mehānisma ietvaros. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā sakarā Komisijai būtu 
jāapsver īpašus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
131. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(131) Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, 
pieņemot precizējošās standarta formas 
saistībā ar bērna piekrišanu; standarta 
procedūras un formas datu subjekta tiesību 
izmantošanai; standarta formas datu 
subjekta informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar piekļuvi datiem;
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu 
aizsardzību pēc noklusējuma un
dokumentāciju; īpašas prasības apstrādes 
drošībai; standarta formātu un procedūras 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai uzraudzības iestādei un 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai datu subjektam; standartus un 
procedūras datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumam; iepriekšējas atļaujas un 

(131) Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, 
pieņemot precizējošās standarta formas 
saistībā ar bērna piekrišanu; standarta 
procedūras un formas datu subjekta tiesību 
izmantošanai; standarta formas datu 
subjekta informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
standarta formas saistībā ar pārziņa 
atbildību par dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; standarta 
formātu un procedūras personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai 
uzraudzības iestādei un personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai datu 
subjektam; standartus un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam; 
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras; 
sertifikācijas tehniskos standartus un 
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iepriekšējas apspriešanās formas un 
procedūras; sertifikācijas tehniskos 
standartus un mehānismus; noteikumus 
par aizsardzības līmeņa pietiekamību 
trešā valstī vai tās teritorijā, vai apstrādes 
nozarē, vai starptautiskā organizācijā;
noteikumus par Savienības tiesībās 
neatļautu izpaušanu; noteikumus par 
savstarpējo palīdzību; noteikumus par 
kopīgām operācijām; lēmumus saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, ja tie ir 
vispārīgi piemērojami akti.

mehānismus; noteikumus par Savienības 
tiesībās neatļautu izpaušanu; noteikumus 
par savstarpējo palīdzību; noteikumus par 
kopīgām operācijām; lēmumus saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, ja tie ir 
vispārīgi piemērojami akti.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
139. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(139) Kā ir uzsvērusi Eiropas Savienības 
Tiesa un ņemot vērā faktu, ka personas 
datu aizsardzība nav absolūta prerogatīva, 
bet ir jāņem vērā saistībā ar tās funkciju 
sabiedrībā un jālīdzsvaro ar citām 
pamattiesībām, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šī regula ievēro 
visas pamattiesības un principus, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 
ietverti Līgumos, jo īpaši tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, mājokļa un 
saziņas neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, domu, 
pārliecības un ticības brīvību, vārda un 
informācijas brīvību, darījumdarbības 
brīvību, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu, kā arī tiesības 
uz kultūru, reliģiju un valodu 
daudzveidību,

(139) Kā ir uzsvērusi Eiropas Savienības 
Tiesa un ņemot vērā faktu, ka personas 
datu aizsardzība nav absolūta prerogatīva, 
bet ir jāņem vērā saistībā ar tās funkciju 
sabiedrībā un jālīdzsvaro ar citām tiesībām, 
kas ir paredzētas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šī regula ievēro 
visas pamattiesības un principus, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 
ietverti Līgumos, jo īpaši tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, mājokļa un 
saziņas neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, domu, 
pārliecības un ticības brīvību, vārda un 
informācijas brīvību, darījumdarbības 
brīvību, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu, kā arī tiesības 
uz kultūru, reliģiju un valodu 
daudzveidību,

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā;

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā 
un ja personas datus nepadara pieejamus 
nenoteiktam personu skaitam;

Pamatojums

Ir jāprecizē šā izņēmuma piemērošanas joma, jo īpaši sociālo tīklu straujās attīstības dēļ,
kuros ir iespējams dalīties ar informāciju ar simtiem personu. EST (lietas C-101/01 un C-
73/07) ir atzinusi, ka pieejamība „nenoteiktam personu skaitam” ir šā izņēmuma 
piemērošanas kritērijs. EDAU ir tāds pats viedoklis.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) kompetentajās iestādēs oficiālās 
statistikas izstrādei un izplatīšanai, ko tām 
uzdots veikt;

Pamatojums

Lai samazinātu slogu respondentiem, VSI un Komisijai ir tiesības brīvi piekļūt atbilstošajiem 
administratīvajiem ierakstiem attiecīgajās valsts pārvaldes sistēmās un tos lietot, kad tas ir 
nepieciešams, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu Eiropas statistiku. 
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Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) datiem, kas iesniegti anonīmi;

Pamatojums

Pēc definīcijas anonīmi dati nav personas dati.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) kompetentajās iestādēs vēlēšanu 
sarakstu sagatavošanai;

Pamatojums

Lai samazinātu slogu respondentiem, VSI un Komisijai ir tiesības brīvi piekļūt atbilstošajiem 
administratīvajiem ierakstiem attiecīgajās valsts pārvaldes sistēmās un tos lietot, kad tas ir 
nepieciešams, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu Eiropas statistiku. 

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) "datu subjekts" ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona varētu pamatoti izmantot, 
jo īpaši atsaucoties uz identifikācijas 
numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes 
identifikatoru vai vienu vai vairākiem šai 
personai raksturīgiem fiziskās, 
fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 

(1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai fiziska vai juridiska persona 
varētu pamatoti izmantot, jo īpaši 
atsaucoties uz identifikācijas numuru, 
atrašanās vietas datiem, tiešsaistes 
identifikatoru vai vienu vai vairākiem šai 
personai raksturīgiem fiziskās, 
fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 



PE494.710v02-00 26/102 AD\930359LV.doc

LV

identitātes faktoriem; identitātes faktoriem;

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) “anonīmi dati” ir informācija, kas 
nekad nav bijusi saistīta ar datu subjektu 
vai ir savākta, mainīta vai citādi 
apstrādāta tā, ka to nav iespējams saistīt 
ar datu subjektu;

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) “pseidonīmdati” ir tādi personas dati, 
kas savākti, mainīti vai citādi apstrādāti 
tā, ka tos nav iespējams saistīt ar datu 
subjektu, neizmantojot papildu datus, uz 
kuriem attiecas atsevišķa un noteikta 
tehniskā un organizatoriskā kontrole, kas 
nodrošina šādas saistīšanas 
neiespējamību;

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums

4. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) “profilēšana” ir jebkāda 
automatizēta apstrāde, kas paredzēta, lai 
izvērtētu ar fiziskām personām saistītus 
aspektus vai radītu datus par tiem, vai lai 
analizētu vai prognozētu fiziskas personas 
sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, 
atrašanās vietu, veselību, personīgās 
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vēlmes, uzticamību, uzvedību vai 
personību;

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) "pārzinis" ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus; ja apstrādes nolūkus, 
nosacījumus un līdzekļus nosaka ar 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, 
pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

(5) “pārzinis” ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus; ja apstrādes nolūkus, 
nosacījumus un līdzekļus nosaka ar 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, 
pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;
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Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums

4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) "ģenētiskie dati" ir visi dati, 
neatkarīgi no datu veida, saistībā ar 
personas pazīmēm, kas mantotas vai 
iegūtas agrīnas pirmsnatālās attīstības 
gaitā;

(10) “ģenētiskie dati” ir informācija par 
identificētas vai identificējamas personas
iedzimtajām pazīmēm, kas iegūta, veicot 
nukleīnskābju analīzi;

Pamatojums

Ierosinātā definīcija ir pārāk plaša, jo saskaņā ar to tādas iedzimtas pazīmes kā matu vai acu 
krāsa tiktu uzskatītas par sensitīviem datiem, kam jānodrošina augstāks aizsardzības līmenis. 
Ierosināto grozījumu pamatā ir spēkā esošie starptautiskie standarti.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums

4. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta” 
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem; ja lēmumus par personas datu 
apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem nepieņem Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir tur, kur 
notiek galvenās apstrādes darbības 
saistībā ar pārziņa institūcijas darbībām 
Savienībā. Attiecībā uz apstrādātāju 
"galvenās institūcijas atrašanās vieta" ir 
tā centrālās pārvaldes institūcijas 
atrašanās vieta Savienībā;

(13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
ir pārziņa vai apstrādātāja uzņēmuma vai 
uzņēmumu grupas institūcijas atrašanās 
vieta Savienībā, kur tiek pieņemti galvenie 
lēmumi par personas datu apstrādes 
nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem. 

Cita starpā var apsvērt šādus objektīvos 
kritēriju:
1) pārziņa vai apstrādātāja galvenā biroja 
atrašanās vieta;
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2) tās uzņēmumu grupas struktūras 
atrašanās vieta, kura ir vispiemērotākā 
pārvaldes funkciju un administratīvo 
pienākumu veikšanai, lai piemērotu un 
izpildītu šajā regulā izklāstītos 
noteikumus; vai
3) atrašanās vieta, kurā tiek veiktas 
efektīvas un faktiskas pārvaldes darbības, 
pieņemot lēmumus par datu apstrādi, ko 
veic pastāvīga vienība;
a) Uzņēmums vai uzņēmumu grupa 
Savienībā, kas ir pārzinis vai apstrādātājs, 
izraugās galvenās institūcijas atrašanās 
vietu, lai izpildītu prasības attiecībā uz 
datu aizsardzību, un par to informē 
attiecīgo uzraudzības iestādi;
b) ja informētā uzraudzības iestāde 
nepiekrīt izraudzītajai galvenās 
institūcijas atrašanās vietai, tā var lūgt 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai sniegt 
atzinumu;

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums

4. pants – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) “kompetenta uzraudzības iestāde” ir 
uzraudzības iestāde, kuras ekskluzīvā 
kompetencē ir uzraudzīt pārziņa vai 
apstrādātāja apstrādes darbības saskaņā 
ar 51. panta 2. punktu;

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums

4. pants – 19.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) “oficiālā statistika” ir kvantitatīva 
un kvalitatīva, apkopota un reprezentatīva 
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informācija, kas raksturo kādu pētāmās 
kopas kopīgu pazīmi;

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums

4. pants – 19.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19c) “vēlētāju reģistri” ir to personu 
personas dati un dzīvesvietas dati, kam ir 
vēlēšanu tiesības;

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums

5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tos apstrādā tikai tad un 
tikai tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, apstrādājot informāciju, 
kas neietver personas datus;

c) adekvātiem, atbilstīgiem un
nepārspīlētiem attiecībā uz nolūkiem, 
kādiem šie dati tiek apstrādāti; tos apstrādā 
tikai tad un tikai tik ilgi, kamēr apstrādes 
nolūkus nav iespējams sasniegt, apstrādājot 
informāciju, kas neietver personas datus;

Pamatojums

Grozījumā ietvertā redakcija, kas ļauj apstrādāt datus, kuri nav pārmērīgi, ir pareizāka. Šīs 
izmaiņas paredz atgriešanos pie Datu aizsardzības direktīvas 95/46/EK sākotnējās 
redakcijas, un to mērķis ir izvairīties no neatbilstības ar citiem ES tiesību aktiem, piemēram, 
Patēriņa kredītu direktīva un Kapitāla prasību tiesību aktu kopums, kuros arī ir noteikta 
prasība, piemēram, aizdevējiestādēm apstrādāt personas datus.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums

5. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) precīziem un atjauninātiem; jāveic visi d) precīziem un vajadzības gadījumā
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pamatoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
neprecīzi personas dati, ņemot vērā 
nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez 
kavēšanās tiek dzēsti vai laboti;

atjauninātiem; jāveic visi pamatoti 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi 
personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos 
tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiek dzēsti 
vai laboti;

Pamatojums

Lai noteikums būtu skaidrāks, vienkāršāks un efektīvāks.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums

5. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādā tikai vēstures, statistikas,
apkopošanas vai zinātniskās izpētes 
nolūkos saskaņā ar 81. un 83. panta 
noteikumiem un nosacījumiem un ja 
regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Atzinuma sagatavotāja ierosina saglabāt Direktīvā 95/46/EK izmantoto formulējumu. 
Jāatgādina, ka regula attiecas ne tikai uz digitālo pasauli, bet būs attiecināma arī uz 
darbībām nesaistē. Lai finansētu darbības, atsevišķās nozarēs, piemēram, žurnālu izdošanas 
nozarē, ir jāizmanto ārējie resursi saziņai ar potenciālajiem jaunajiem abonentiem.

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apstrāde ir vajadzīga krāpšanas 
atklāšanai un novēršanai saskaņā ar 
piemērojamiem finanšu noteikumiem vai 
nozares vai profesionālo organizāciju 
prakses kodeksiem;

Pamatojums

Praktiska pieredze apliecina, ka „juridiskos pienākumos” netiek iekļauti valsts finanšu 
noteikumi vai rīcības kodeksi, kuriem ir būtiska nozīme krāpšanas atklāšanā un novēršanā, 
kuri ir ārkārtīgi svarīgi datu pārziņiem un kuriem ir liela nozīme datu subjektu aizsardzībā.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Atsaucē jāietver arī 1. punkta f) apakšpunkts, pretējā gadījumā turpmākai apstrādei tiktu 
piemēroti stingrāki noteikumi nekā personas datu vākšanai.
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Regulas priekšlikumā ir paredzēts ievērojams deleģēto aktu skaits, kam nav pamatojuma. 
Precīzāk, attiecīgajā jomā jau pastāv judikatūra, un piekrišanas bērnu personas datu 
apstrādei regulējums ir noteikts 8. pantā.

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja datu subjekta piekrišana jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas arī uz citu jautājumu, prasība 
sniegt piekrišanu ir jānorāda tā, lai to 
varētu atšķirt no šā otra jautājuma. Datu 
subjekta piekrišanu var iegūt elektroniski, 
jo īpaši saistībā ar informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums

7. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja datu subjekts atsauc piekrišanu, 
pārzinis var atteikties sniegt turpmākus 
pakalpojumus datu subjektam, ja datu 
apstrāde ir nepieciešama šī pakalpojuma 
veikšanai vai nodrošina šī pakalpojuma 
īpašības.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās, kādēļ piekrišana netiek sniegta 
labprātīgi.

Pamatojums

Nepieciešama lielāka tiesiskā noteiktība, jo ir iespējamas vairākas situācijas, kad starp datu 
subjektu un pārzini ir skaidri saskatāma nevienlīdzība, piemēram, darba attiecībās, attiecībās 
starp ārstu un pacientu u. c. Šajā gadījumā uzsvars jāliek uz to, ka piekrišana netiek sniegta 
labprātīgi.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tās dalībvalsts tiesību akti, kurā dzīvo 
tiesībnespējīga persona, tiek piemēroti, 
paredzot nosacījumus, lai minētā persona 
sniegtu piekrišanu vai atļauju. 
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Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir 
likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja 
piekrišanu ir devuši vai apstiprinājuši 
bērna vecāki vai aizbildņi. Pārzinis pieliek 
saprātīgas pūles, lai saņemtu pārbaudāmu 
piekrišanu, ņemot vērā pieejamās 
tehnoloģijas.

1. Šīs regulas nolūkos bērna, kas nav 
sasniedzis 13 gadu vecumu, personas datu
apstrādei parasti būtu nepieciešama bērna 
vecāka vai likumīgā pārstāvja dotā 
piekrišana vai apstiprinājums. Lai 
noteiktu pareizāko piekrišanas sniegšanas 
veidu, ir jāņem vērā bērnam radītais risks 
saistībā ar datu apjomu un to tipu un 
apstrādes veidu. Pārzinis pieliek saprātīgas 
pūles, lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, 
ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas.
Pārbaudāmas piekrišanas saņemšanas 
metodes neprasa personas datu papildu 
apstrādi, kas citādi nebūtu vajadzīga.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 1., 2. un 3. punktu 
nepiemēro, ja bērna personas datu 
apstrāde ir saistīta ar veselības datiem un 
ja saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem 
veselības un sociālās aprūpes jomā lielāka 
prioritāte tiek piešķirta personas 
kompetencei, nevis fiziskajam vecumam.

Pamatojums

Saistībā ar veselības un sociālo aprūpi bērna vecāka vai aizbildņa atļauja nav vajadzīga, ja 
bērns ir pietiekami kompetents lēmumu pieņemt pats. Gadījumos, kad bērnam jāsniedz 
aizsardzība, datu pieejamība vecākam vai aizbildnim ne vienmēr ir datu subjekta interesēs, un 
šis apsvērums ir jāatspoguļo tiesību aktos.
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Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai un dalību tās darbībās, kā 
arī ģenētiskos datus vai datus par personas 
veselību, seksuālo dzīvi vai sodāmību, vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem. Jo 
īpaši tas attiecas uz aizsardzības 
pasākumiem, lai nepieļautu darba ņēmēju 
iekļaušanu melnajā sarakstā, piemēram, 
saistībā ar to darbību arodbiedrībā vai ar 
veselības un drošības pārstāvja 
pienākumiem.

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka personas dati nekad netiks izmantoti pret datu subjektu saistībā ar darbu. 
Turklāt jāuzsver, ka darba ņēmēju personas dati nedrīkst būt pieejami ne tikai attiecībā uz 
viņu piederību arodbiedrībai, bet arī uz jebkuru viņu iespējamo darbību tajā.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga, lai pamatotu, 
īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus 
prasījumus; vai

f) apstrāde ir vajadzīga, lai pamatotu, 
īstenotu vai aizstāvētu jebkura veida 
tiesiskus vai administratīvus prasījumus; 
vai

Pamatojums

Šo paplašināto uzskaitījumu, šķiet, ieteicams ieviest, lai būtu skaidrs, ka šo datu veidu var 
apstrādāt, ja tas ir nepieciešams, lai pamatotu, īstenotu vai aizstāvētu jebkura veida tiesiskus 
vai administratīvus prasījumus.
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Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 
tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesības, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Reģistru par 
notiesājošiem spriedumiem krimināllietās, 
neatkarīgi no tā, vai tas ir pilnīgs vai 
nepilnīgs, var uzglabāt tikai valsts iestādes 
kontrolē.

Pamatojums

Visiem šāda veida reģistriem — gan pilnīgiem, gan daļējiem — jābūt valsts iestādes kontrolē.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus, 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus 1. punktā minēto īpašo 
kategoriju personas datu apstrādei un 
2. punktā minētajiem izņēmumiem.

svītrots

Pamatojums

Šā panta 3. punktā paredzētā deleģēšana, iespējams, ir pārmērīga, jo tādējādi Komisija tiek 
pilnvarota izstrādāt arī tos šā dokumenta aspektus, kas nav būtiski, un to darīt jomā, kas 
attiecībā uz šo datu veidu ir īpaši sensitīva. Tāpēc šķiet, ka ir vēlamāk šos aspektus iestrādāt 
pašā regulā.
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Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums

10. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
identificēt fizisku personu, datu pārzinim 
nav pienākuma iegūt papildu informāciju, 
lai identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
identificēt fizisku personu, datu pārzinim 
nav pienākuma izmantot papildu 
informāciju, lai identificētu datu subjektu, 
ja ieguves vienīgais nolūks ir kāda šīs 
regulas noteikuma ievērošana.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar personas 
datu apstrādi saprotamā veidā, izmantojot 
skaidru un vienkāršu valodu, kas pielāgota 
datu subjektam, jo īpaši attiecībā uz 
informāciju, kas īpaši paredzēta bērnam.

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar personas 
datu apstrādi saprotamā veidā, izmantojot 
skaidru un vienkāršu valodu, jo īpaši 
attiecībā uz informāciju, kas īpaši 
paredzēta bērnam.

Pamatojums

Informācijai vai paziņojumam par datu apstrādi ir jābūt skaidram un saprotamam. Norāde 
„kas pielāgota datu subjektam” var radīt tiesisko nenoteiktību. Ir samērīgi noteikt īpašu 
pienākumu tikai attiecībā uz bērniem, kas veido īpašu grupu.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais 
40 kalendāro dienu laikā kopš 
pieprasījuma saņemšanas informē datu 
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vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz 
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa savādāk.

subjektu par to, vai ir veiktas darbības 
saskaņā ar 13. pantu un 15. – 19. pantu, un 
sniedz pieprasīto informāciju. Šo termiņu 
var pagarināt, ja vairāki datu subjekti 
izmanto savas tiesības, iesniedzot ārkārtīgi 
daudz pieprasījumu, un ir nepieciešama 
viņu sadarbība saprātīgā apmērā, lai 
novērstu nevajadzīgas un pārmērīgas 
pārziņa pūles. Tomēr pārzinim 
pieprasījumi jāizpilda pēc iespējas ātri un 
termiņa pagarinājums vajadzības 
gadījumā jāpamato uzraudzības iestādei. 
Informāciju sniedz rakstiski vai, ja tas ir 
iespējams, datu pārzinis var nodrošināt 
piekļuvi drošai tiešsaistes platformai, kur 
datu subjekts var tieši piekļūt saviem 
personas datiem. Ja datu subjekts 
pieprasījumu iesniedz elektroniski, 
informāciju sniedz elektroniski, izņemot, ja 
datu subjekts pieprasa savādāk vai ja 
informācija šādā formātā nav pieejama.

Pamatojums

Maksas atcelšana varētu būt par iemeslu datu piekļuves pieprasījumu skaita pieaugumam, 
kas, ņemot vērā īso termiņu, ir smags slogs uzņēmumiem, kā arī dažādām organizācijām un 
valsts iestādēm. Datu ieraksti nav arī vienmēr pieejami elektroniskā formātā, un šāda 
pienākuma uzlikšana palielinātu administratīvo slogu. Pārziņiem jāļauj un tie jāmudina datus 
ievietot drošās tiešsaistes platformās, kas datu subjektam nodrošinātu tiešu un vieglu piekļuvi 
datiem ar ļoti zemām izmaksām pārziņiem.

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to lielā apjoma, 
sarežģītības vai regulāras atkārtošanās dēļ, 
pārzinis var pieprasīt pienācīgu, peļņu 
neradošu samaksu par informācijas 
sniegšanu vai par pieprasītās darbības 
veikšanu, vai arī pārzinis var atteikties 
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pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs. veikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs.

Pamatojums

Datubāzē glabāto datu sniegšana rada izmaksas. Pienācīgas, peļņu neradošas datu subjektu 
iemaksas pieprasīšana par datu pieejamības nodrošināšanu palīdzētu samazināt nepamatotu
pieprasījumu skaitu, un tā ir ļoti svarīga, lai neļautu krāpniekiem lielos apjomos piekļūt 
patērētāju kredītinformācijai, kas varētu tikt izmantota krāpnieciskos nolūkos.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Nav atbilstīgi precizēt šo pasākumu deleģētā aktā. Dalībvalstu kontroles iestādes ir 
kompetentākas risināt iespējamās grūtības.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas 
un standarta procedūras saziņai, kas 
minēta 2. punktā, ietverot elektronisko 
formātu. Šajā sakarā Komisija pieņem 
atbilstošus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots
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Pamatojums

Dalībvalstu kontroles iestādes ir kompetentākas risināt iespējamās grūtības.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārziņa identitāte un 
kontaktinformācija, kā arī pārziņa 
pārstāvis, un datu aizsardzības inspektors,
ja tādi ir;

a) pārziņa, kā arī pārziņa pārstāvja un datu 
aizsardzības inspektora (ja tādi ir)
kontaktinformācija;

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;

c) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti, vai, ja tas nav iespējams, tad 
kritēriji, kas ļauj noteikt šo periodu;
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Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) attiecīgā gadījumā informācija, ka 
pārzinis paredz nosūtīt datus uz trešo valstu 
vai starptautisku organizāciju, un 
informācija par aizsardzības līmeni, ko 
nodrošina šī trešā valsts vai starptautiskā 
organizācija, atsaucoties uz Komisijas 
lēmumu par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību;

g) attiecīgā gadījumā informācija, ka 
pārzinis paredz nosūtīt datus uz trešo valstu 
vai starptautisku organizāciju, un 
Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību esamība vai neesamība;

Pamatojums

Informācija par Komisijas lēmuma priekšmetu vai lēmuma esamību vai neesamību nodrošina 
pietiekamu datu subjekta informētības līmeni un precizē pārziņa pienākumu.

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) jebkuru citu papildu informāciju, kas ir 
vajadzīga, lai garantētu godprātīgu apstrādi 

h) jebkuru citu papildu informāciju, ko 
pārzinis uzskata par vajadzīgu, lai 
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attiecībā pret datu subjektu, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, kādos personas datus 
vāc.

garantētu godprātīgu apstrādi attiecībā pret 
datu subjektu, ņemot vērā konkrētos 
apstākļus, kādos personas datus vāc.

Pamatojums

Ir jāprecizē šā noteikuma piemērošanas joma, kā arī tas, ka pārziņi var nodrošināt augstāku 
pārredzamības līmeni.

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) personas datu vākšanas laikā, ja tos 
saņem no datu subjekta; vai

a) parasti personas datu vākšanas laikā, ja 
tos saņem no datu subjekta, vai, ja tas nav 
iespējams, prasa nesamērīgas pūles vai 
arī mazina datu subjekta aizsardzību, pēc 
iespējas ātri; vai

Pamatojums

Dažām darbībām var būt nepieciešams zināms elastīgums, kura izmantošanu pārējo darbību 
veikšanai varēs viegli kontrolēt uzraudzības iestādes. No otras puses, un atbilstoši veidam, 
kādā tiek vākti dati, tādējādi palielināsies garantijas datu subjektam attiecībā uz to, ka šī 
informācija tūlīt vai vēlāk tiks nosūtīta rakstiski vai elektroniski tā, lai varētu pienācīgi 
izprast situāciju. 

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta – reģistrēšanas laikā vai saprātīgā 
termiņā pēc iegūšanas, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, kādos dati iegūti vai 
citādi apstrādāti, vai, ja ir paredzēta 
izpaušana citam saņēmējam, un vēlākais, 
kad dati tiek pirmo reizi izpausti, vai, ja 
dati tiks izmantoti saziņai ar attiecīgo 
personu vēlākais pie pirmās saziņas ar to.
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Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums

14. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) datus neiegūst no datu subjekta un šādas 
informācijas sniegšana nav iespējama vai 
prasītu nesamērīgas pūles un radītu 
pārmērīgu administratīvo slogu, jo īpaši, 
ja apstrādi veic MVU, kas definēti 
Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu un 
mazo un vidējo uzņēmumu definīciju1; vai

_____________
1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka ar šo regulu MVU netiek pakļauti nevajadzīgam 
administratīvam slogam.

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums

14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus saņēmēju 
kategorijām, kas minētas 1. punkta 
f) apakšpunktā, prasības paziņojumam 
par iespējamu piekļuvi, kas minēts 
1. punkta g) apakšpunktā, kritērijus 
nepieciešamajai papildu informācijai, kas 
minēta 1. punkta h) apakšpunktā, 
konkrētās nozarēs un situācijās, un 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus attiecībā uz izņēmumiem, kas 
paredzēti 5. punkta b) apakšpunktā. Šajā 
sakarā Komisija pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem 

svītrots
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un vidējiem uzņēmumiem.

Pamatojums

Šā panta 7. punktā paredzētā deleģēšana pārsniedz vispārējās robežas šīs metodes 
izmantošanai, jo šie jautājumi ir jārisina regulas tekstā.

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;

d) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti, vai, ja tas nav iespējams, tad 
kritēriji, kas ļauj noteikt šo periodu;

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Datu subjektam ir tiesības saņemt no 
pārziņa paziņojumu par apstrādē esošajiem 
personas datiem. Ja datu subjekts 
pieprasījumu iesniedz elektroniski, 
informāciju sniedz elektroniski, izņemot, 
ja datu subjekts pieprasa savādāk.

2. Datu subjektam ir tiesības saņemt no 
pārziņa paziņojumu par apstrādē esošajiem 
personas datiem un pēc elektroniska 
pieprasījuma iegūt apstrādē esošu 
nekomerciālu datu kopiju savietojamā un 
strukturētā formātā, kas ļauj šos datus 
turpmāk izmantot. Pārzinis pārbauda tā
datu subjekta identitāti, kas pieprasa 
piekļuvi datiem, ņemot vērā šīs regulas 
5. līdz 10. pantā noteiktos ierobežojumus.

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums

17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šajā pantā noteiktās prasības 
neattiecas uz kredītiestādēm, kuras datus 



PE494.710v02-00 46/102 AD\930359LV.doc

LV

glabā šādu iemeslu dēļ:
– riska pārvaldības nolūkos;
– lai izpildītu ES un starptautiskās 
uzraudzības un atbilstības prasības;
– tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 
nolūkos.

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Ņemot vērā interneta īpatnības un iespējas informāciju publiskot dažādās vietnēs visā 
pasaulē, šis noteikums nav izpildāms.

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesību uz vārda brīvību izmantošanai 
saskaņā ar 80. pantu;

a) tiesību uz vārda brīvību izmantošanai 
saskaņā ar 80. pantu, vai sniedzot 
informācijas sabiedrības pakalpojumus, 
lai atvieglotu piekļuvi šādām tiesībām;
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Pamatojums

Pieņemot Komisijas ierosināto noteikumu, plašsaziņas līdzekļiem tiek nodrošinātas 
pietiekamas iespējas plašsaziņas līdzekļu tiesību aizsardzībai digitālajā laikmetā.

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojoties uz sabiedrības interesēm 
sabiedrības veselības jomā saskaņā ar 
81. pantu;

b) veselības aprūpes nolūkos vai
pamatojoties uz sabiedrības interesēm 
sabiedrības veselības jomā saskaņā ar 
81. pantu;

Pamatojums

Datu subjekta interesēs ir glabāt visus datus par savu veselību, lai visas dzīves laikā saņemtu 
labāko aprūpi un ārstēšanu. Tiesības tikt aizmirstam nav piemērojamas, ja datus apstrādā 
veselības aprūpes nolūkos, kā noteikts 81. panta a) punktā.

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums

17. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Pamatojums

Attiecībā uz deleģētajiem aktiem nevaram piekrist šā panta 9. punktam, jo ar to tiek regulēti 
aspekti, kas ir būtiski, lai šo tiesību normu varētu pienācīgi saprast. Ja pieņem, ka šie aspekti 
ir noteikti jāparedz, tas jādara šajā regulā.

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir celts iebildums saskaņā ar 1. un
2. punktu, pārzinis vairs neizmanto vai 
citādi neapstrādā attiecīgos personas datus.

3. Ja ir celts iebildums saskaņā ar 
1. punktu, pārzinis informē datu subjektu 
par pārliecinošiem likumīgiem pamatiem, 
kas piemērojami saskaņā ar 1. punktu, 
vai, ja viņš to neizdara, vairs neizmanto 
vai citādi neapstrādā attiecīgos personas 
datus; ja iebildumi ir celti saskaņā ar 
2. punktu, pārzinis vairs neizmanto vai 
citādi neapstrādā attiecīgos personas datus.

Pamatojums

Faktiski, lai gan saistībā ar tiesībām celt iebildumus ir iespējams, ka pārzinis pierāda 
pārliecinošus likumīgus apstrādes pamatus, nav redzams iemesls, kādēļ tikai faktam, ka ir 
formulēti šādi iebildumi, vajadzētu radīt trešajā punktā minētās sekas.
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Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai fiziskai personai ir tiesības nebūt 
tāda pasākuma subjektam, kas rada šai 
fiziskai personai tiesiskas sekas vai to
būtiski skar un kura pamatā ir tikai 
automatizēta datu apstrāde, kas paredzēta, 
lai izvērtētu konkrētus ar viņu saistītus 
personiskus aspektus vai analizētu, vai 
prognozētu, piemēram, fiziskas personas 
sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, 
atrašanās vietu, veselību, personīgās 
vēlmes, uzticamību vai uzvedību.

1. Katram datu subjektam ir tiesības nebūt 
tāda lēmuma subjektam, kurš rada šim 
datu subjektam negatīvas tiesiskas sekas 
vai to negatīvi ietekmē un kura pamatā ir 
tikai vai galvenokārt automatizēta datu 
apstrāde, kas paredzēta, lai izvērtētu 
konkrētus ar attiecīgo datu subjektu
saistītus personiskus aspektus.

Pamatojums

Jāņem vērā, ka dažas profilēšanas darbības dod ievērojamus ieguvumus patērētājiem un var 
būt pamatā labai klientu apkalpošanai. Plašajā profilēšanas definīcijā parastās datu 
apstrādes darbības, kas pēc būtības ir pozitīvas, nav nošķirtas no negatīvākām profilēšanas 
darbībām. Pozitīvo profilēšanu bieži izmanto pakalpojumu pielāgošanā patērētājiem, ņemot 
vērā to personīgās vēlmes un vajadzības.

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot citus šīs regulas noteikumus,
persona var būt par 1. punktā minētā
pasākuma subjektu tikai tad, ja apstrādi:

2. Ievērojot citus šīs regulas noteikumus,
datu subjekts var būt 1. punktā minētā
lēmuma subjekts tikai tad, ja apstrādi:

a) veic līguma noslēgšanas vai izpildes 
gaitā, ja tiek izpildīts datu subjekta izteikts 
pieprasījums noslēgt vai izpildīt līgumu, 
vai ja ir nodrošināti piemēroti pasākumi, 
ar ko aizsargā datu subjekta likumīgās 
intereses, piemēram tiesības panākt 
cilvēka iejaukšanos; vai

a) atļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību 
akts, kurā noteikti piemēroti pasākumi, ar 
ko aizsargā datu subjekta likumīgās 
intereses; vai

b) nepārprotami atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akts, kurā noteikti 

b) ir likumīga saskaņā ar šīs regulas 
6. panta 1. punkta a) līdz fa) 
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piemēroti pasākumi, ar ko aizsargā datu 
subjekta likumīgās intereses; vai

apakšpunktu;

c) pamato ar datu subjekta piekrišanu, 
ievērojot 7. panta nosacījumus un 
atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Ņemot vērā 9. panta 2. punktu, 
profilēšana nerada diskriminējošu ietekmi 
uz fiziskām personām, kas būtu balstīta, 
piemēram, uz rasi vai etnisko izcelsmi, 
reliģiju vai seksuālo orientāciju. 

(Komisijas ierosinātā teksta b) apakšpunkts Parlamenta grozījumā ir kļuvis par 
a) apakšpunktu un arī ir grozīts)

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums

20. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Personas datu automatizētu apstrādi, 
kuras mērķis ir konkrētu ar fizisku 
personu saistītu personisku aspektu 
izvērtēšana, neizmanto, lai identificētu vai 
individualizētu bērnus.

Pamatojums

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) 
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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.

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums

20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Leģislatīvajā pasākumā, kas minēts 
1. punktā, jo īpaši ietver konkrētus 
noteikumus vismaz par mērķiem, kas 
jāsasniedz ar apstrādi, un pārziņa iecelšanu.

2. Leģislatīvajā pasākumā, kas minēts 
1. punktā, jo īpaši ietver konkrētus 
noteikumus vismaz par apstrādes nolūku,
mērķiem, kas jāsasniedz ar apstrādi, un 
pārziņa iecelšanu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni ierobežojuma gadījumā, tiesību aktos ir 
jāparedz arī personas datu apstrādes mērķi.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārziņa atbildība Pārziņa atbildības vispārējais princips
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Pamatojums

Ir skaidri jānorāda regulas priekšlikuma 4. nodaļā netieši noteiktais atbildības princips, lai 
nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts – ievadfrāze

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, jo īpaši 
ietver:

2. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, jo īpaši 
varētu ietvert:

Pamatojums

Šos pasākumus labāk veicināt kā labu praksi, jo īpaši tāpēc, ka pretējā gadījumā tas būtu no 
reglamentējošā viedokļa neizpildāms pienākums.

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) datu aizsardzības inspektora iecelšanu 
saskaņā ar 35. panta 1. punktu.

e) datu aizsardzības inspektora iecelšanu 
saskaņā ar 35. panta 1. punktu vai 
sertificēšanas pienākumu un tās 
uzturēšanu saskaņā ar Komisijas 
noteiktajām sertificēšanas politikām.

Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums

22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības 1. punktā minētajiem 
piemērotiem pasākumiem, kas nav 
2. punktā uzskaitītie pasākumi, 

svītrots
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nosacījumus pārbaudes un revīzijas 
mehānismiem, kas minēti 3. punktā, un 
attiecībā uz samērīguma kritērijiem 
saskaņā ar 3. punktu, un apsvērt īpašus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā jaunākās tehniskās iespējas
un to ieviešanas izmaksas, pārzinis, 
nosakot apstrādes līdzekļus un pašas 
apstrādes laikā, īsteno piemērotus
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai apstrāde būtu saskaņā ar šīs regulas 
prasībām, un nodrošina datu subjektu 
tiesību aizsardzību.

1. Ņemot vērā jaunākās tehniskās
zināšanas un to ieviešanas izmaksas, 
pārzinis, nosakot apstrādes līdzekļus un 
pašas apstrādes laikā, īsteno darbībai un 
tās nolūkiem tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus un procedūras, kas piemērotas 
darbībām un to nolūkiem tā, lai apstrāde 
būtu saskaņā ar šīs regulas prasībām, un 
nodrošina datu subjektu tiesību 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis īsteno mehānismus, kas pēc 
noklusējuma nodrošina, ka apstrādā tikai 
tos personas datus, kas ir nepieciešami
katram konkrētajam apstrādes nolūkam, un 
tos jo īpaši nevāc vai neglabā, pārsniedzot 
minimumu, kas nepieciešams šiem 
nolūkiem, gan attiecībā uz datu apjomu, 
gan glabāšanas ilgumu. Jo īpaši šie 
mehānismi nodrošina, ka pēc noklusējuma 
personas datus nedara pieejamus 
nenoteiktam personu skaitam.

2. Pārzinis īsteno mehānismus, kas pēc 
noklusējuma nodrošina, ka apstrādā tikai 
tos personas datus, kas nav pārmērīgi
katram konkrētajam apstrādes nolūkam, un 
tos jo īpaši nevāc vai neglabā, vai 
neizplata, pārsniedzot minimumu, kas 
nepieciešams šiem nolūkiem, gan attiecībā 
uz datu apjomu, gan glabāšanas ilgumu. Jo 
īpaši šie mehānismi nodrošina, ka pēc 
noklusējuma personas datus nedara 
pieejamus nenoteiktam personu skaitam.
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Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Šis regulas priekšlikums ir attiecināms uz visām tiešsaistes un nesaistes nozarēm. Komisija 
nav atbildīga par deleģēto aktu pieņemšanu attiecībā uz integrētu datu aizsardzību un datu 
aizsardzību pēc noklusējuma, kas var apdraudēt tehnoloģiskās inovācijas. Dalībvalstu 
kontroles iestādes un Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir kompetentāka risināt iespējamās 
grūtības.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Šis regulas priekšlikums ir attiecināms uz visām tiešsaistes un nesaistes nozarēm. Komisija 
nav atbildīga par tehnisko standartu noteikšanu, kas var apdraudēt tehnoloģiskās inovācijas. 
Dalībvalstu kontroles iestādes un Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir kompetentāka risināt 
iespējamās grūtības.
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Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums

24. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārzinis personas datu apstrādes 
nolūkus, nosacījumus un līdzekļus nosaka 
kopīgi ar citiem, kopīgie pārziņi, 
savstarpēji vienojoties, nosaka savus 
attiecīgos pienākumus, lai izpildītu šajā 
regulā uzliktās saistības, jo īpaši attiecībā 
uz procedūrām un mehānismiem datu
subjekta tiesību izmantošanai.

Ja pārzinis personas datu apstrādes nolūkus 
nosaka kopīgi ar citiem, kopīgie pārziņi, 
savstarpēji vienojoties, nosaka savus 
attiecīgos pienākumus, lai izpildītu šajā 
regulā uzliktās saistības, jo īpaši attiecībā 
uz procedūrām un mehānismiem datu 
subjekta tiesību izmantošanai.

Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmumam, kas nodarbina mazāk nekā 
250 personas; vai

b) uzņēmumam, kas nodarbina mazāk nekā 
250 personas, ja vien šajā uzņēmumā 
veikto apstrādi uzraudzības iestādes 
neatzīst par ļoti riskantu, ņemot vērā tās 
īpašības, datu veidu vai ietekmēto cilvēku 
skaitu; vai

Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums

26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības attiecībā uz apstrādātāja 
atbildību, pienākumiem un uzdevumiem 
saskaņā ar 1. punktu un attiecībā uz 
nosacījumiem, kas ļauj atvieglot personas 
datu apstrādi uzņēmumu grupas ietvaros, 
jo īpaši kontroles un ziņošanas nolūkos.

svītrots
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Pamatojums

Tiesības, kas Komisijai tiek piešķirtas ar šo noteikumu, mūsuprāt, ir pārmērīgas. Ja deleģētie 
pienākumi ir būtiski, tie būtu jānosaka šīs regulas tekstā.

Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums

28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā noteikto 
pienākumu nepiemēro MVU, kas datu 
apstrādi veic kā papilddarbību saistībā ar 
preču un pakalpojumu pārdošanu.

Pamatojums

Ir jāpiemēro princips „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, un būtu jāņem vērā 
MVU, kam šis pienākums radītu smagu slogu. MVU datu apstrādes darbības, kuras neveido 
vairāk par 50 % no uzņēmuma apgrozījuma, ir jāuzskata par papilddarbībām.

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – d un e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) datu subjektu kategoriju aprakstu un 
ar tiem saistīto personas datu kategoriju 
aprakstu;

d) attiecīgā gadījumā, informāciju par 
datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju, ietverot šīs 
trešās valsts vai starptautiskās 
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organizācijas identifikāciju, un 44. panta 
1. punkta h) apakšpunktā minētās 
nosūtīšanas gadījumā – atbilstošo 
aizsardzības pasākumu dokumentāciju;

e) personas datu saņēmējus vai saņēmēju 
kategorijas, ietverot pārziņus, kuriem 
personas dati ir izpausti, pamatojoties uz 
to likumīgajām interesēm;

e) aprakstu par mehānismiem, kas minēti 
22. panta 3. punktā.

Pamatojums

Tām organizācijām, kurās nav atbilstoša datu aizsardzības vai sertifikācijas inspektora, ir 
jānosaka stingrāki pārskatatbildības kritēriji, kas nozīmē, ka ir jāizveido konkrēts modelis un 
jāuztur obligātā dokumentācija tiesību aktos norādītajā formātā. 

Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums

28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums

28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var paredzēt standarta formas 
1. punktā minētajai dokumentācijai. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

6. Komisija nosaka standarta formas 
2. punktā minētajai dokumentācijai. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.
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Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis un apstrādātājs un, ja tāds ir, arī 
pārziņa pārstāvis sadarbojas ar uzraudzības 
iestādi tās uzdevumu izpildei un pēc tās 
pieprasījuma, jo īpaši sniedzot 53. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minēto 
informāciju un sniedzot piekļuvi, kā 
noteikts minētā punkta b) apakšpunktā.

1. Pārzinis un attiecīgā gadījumā
apstrādātājs, un, ja tāds ir, arī pārziņa 
pārstāvis sadarbojas ar uzraudzības iestādi 
tās uzdevumu izpildei un pēc tās 
pieprasījuma, jo īpaši sniedzot 53. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minēto 
informāciju un sniedzot piekļuvi, kā 
noteikts minētā punkta b) apakšpunktā.

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka pirmais punkts jāsaprot tā, ka apstrādātājs atbild tikai konkrētos gadījumos, 
nevis vienmēr, kā tas ir pārziņa gadījumā.   

Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uzraudzības iestāde izmanto savas 
pilnvaras saskaņā ar 53. panta 2. punktu, 
pārzinis un apstrādātājs reaģē un atbild 
uzraudzības iestādei saprātīgā termiņā, ko 
nosaka uzraudzības iestāde. Atbildē ietilpst 
arī veikto pasākumu apraksts un rezultāti, 
reaģējot uz uzraudzības iestādes piezīmēm.

Ja uzraudzības iestāde izmanto savas 
pilnvaras saskaņā ar 53. panta 2. punktu, 
pārzinis vai tā pārstāvis un apstrādātājs 
reaģē un atbild uzraudzības iestādei 
saprātīgā termiņā, ko nosaka uzraudzības 
iestāde. Atbildē ietilpst arī veikto 
pasākumu apraksts un rezultāti, reaģējot uz 
uzraudzības iestādes piezīmēm.

Pamatojums

Otrajā punktā nav norādīts pārstāvis, kurš var veikt pārziņa pienākumus laikā, kad tas 
atrodas ārpus ES.
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Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Regulas priekšlikumā ir paredzēts ievērojams deleģēto aktu skaits, kam nav pamatojuma. 
Precīzāk, ja Komisija pieņems tehniskus pasākumus apstrādes drošības jomā, var rasties 
draudi tehnoloģiskajām inovācijām. Turklāt tā paša panta 4. punktā ir paredzēts pieņemt 
īstenošanas aktus, lai precizētu 1. un 2. punktā paredzētās prasības.

Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums

30. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija nepieciešamības gadījumā var 
pieņemt īstenošanas aktus, kuros precizē 
noteikumus, kas minēti 1. un 2. punktā, 
dažādās situācijās jo īpaši, lai:

svītrots

a) novērstu neatļautu piekļuvi personas
datiem;
b) novērstu personas datu neatļautu 
izpaušanu, nolasīšanu, pavairošanu, 
sagrozīšanu, dzēšanu vai izņemšanu;
c) nodrošinātu apstrādes darbību 
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likumības pārbaudi.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
gadījumā, ja tam ir būtiska ietekme uz 
datu subjektu, pārzinis bez nepamatotas 
kavēšanās paziņo uzraudzības iestādei par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 26. panta 2. punkta 
f) apakšpunktu apstrādātājs nekavējoties 
tiklīdz ir konstatēts personas datu 
aizsardzības pārkāpums brīdina un 
informē pārzini.

2. Saskaņā ar 26. panta 2. punkta 
f) apakšpunktu apstrādātājs nekavējoties, 
tiklīdz ir konstatēts kāds no 1. punktā 
minētajiem personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem, brīdina un informē pārzini.

Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Paziņojums par personas datu 
aizsardzības pārkāpumu nav 
nepieciešams, ja pārzinis ir īstenojis 
atbilstošus pasākumus un šie pasākumi ir 
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piemēroti datiem, kurus ir skāris personas 
datu aizsardzības pārkāpums. Ar šādiem 
tehniskiem aizsardzības pasākumiem 
datus padara nesaprotamus personām, 
kurām nav pilnvaru piekļūt datiem.

Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums

31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Šajā pantā ir jāierobežo tie akti, kuru pieņemšanas tiesības tiek deleģētas Komisijai, 
pilnvarojot to noteikt tikai vienotu formātu paziņojumiem par negadījumiem un kļūdu un 
negadījumu reģistram.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Apstrādes darbību, attiecībā uz kurām jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar 33. panta 
2. punktu, sarakstu veido vispārīgi. Ņemot vērā proporcionalitātes principu un tiesiskās 
noteiktības nodrošināšanai, tam ir jābūt ierobežojošam. 
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Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Vispārēja pienākuma noteikšana, ka datu subjektiem jāapspriežas ar pārziņiem jebkurā 
attiecīgajā nozarē pirms datu apstrādes, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums

33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

To, vai datu ietekmes novērtējuma noteikumi ir piemērojami vai nav, būtu jānosaka atkarībā 
no sniegtā pakalpojuma veida, nevis no tās struktūras veida, kura sniedz pakalpojumu. 
Piemēram, privātām organizācijām nereti tiek uzticēti sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
uzdevumi. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomā vajadzētu piemērot vienu vienotu pieeju 
neatkarīgi no tā, vai struktūra, kas sniedz šo pakalpojumu, ir valsts iestāde vai struktūra, vai 
nolīgta privāta organizācija.
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Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums

33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Šajā gadījumā deleģēto aktu pieņemšana nav pamatota, jo tajos tiktu izstrādāti būtiski tiesību 
normas aspekti. Mūsuprāt, šajā gadījumā pašā tiesību normā ir pienācīgi jānorāda tās 
piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšēja atļauja un iepriekšēja 
apspriešanās

Iepriekšēja apspriešanās

Pamatojums

34. panta 1. punkts ir jāpārvieto uz 5. nodaļu, kas attiecas uz personas datu nosūtīšanu uz 
trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Tāpēc ir jāmaina panta virsraksts.
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Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums

34. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu un jo īpaši lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
dalībvalstis apspriežas ar uzraudzības 
iestādi, kad tās izstrādā leģislatīvu 
pasākumu, ko pieņem valsts parlaments, 
vai pasākumu, kas pamatojas uz šādu 
leģislatīvu pasākumu, un kurā definēta 
apstrāde.

svītrots

Pamatojums
Lai gan atzinīgi vērtējam to, ka likumdošanas procesos notiek konsultācijas par izstrādāto 
tiesību normu piemērotību un kvalitāti, neuzskatām, ka Savienības regula ir piemērots 
dokuments, kurā iekļaut šāda veida noteikumus, kas attiecas uz dalībvalstu likumdošanas 
procesiem.
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Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums

35. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a MVU pārziņi un apstrādātāji ieceļ 
datu aizsardzības inspektoru tikai tad, ja 
MVU pamatdarbības ietver datu apstrādes 
darbības, kam, pamatojoties uz to veidu, 
darbības jomu un/vai mērķiem, ir 
jāpiemēro regulāra un sistemātiska datu 
subjektu uzraudzība.

Pamatojums

Datu aizsardzības inspektora iecelšanai nevajadzētu būt saistītai ar darbinieku skaitu, bet 
gan pamatotai uz pieeju, kas balstās uz risku un apstrādes darbībām, kā arī datu subjektu 
skaitu, kuru datus organizācija apstrādā.

Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums

35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kas minēti 1. punkta 
b) apakšpunktā, uzņēmumu grupa var 
iecelt vienu datu aizsardzības inspektoru.

2. Uzņēmumu grupa var iecelt vienu datu 
aizsardzības inspektoru.
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Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums

35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumos, kas nav minēti 1. punktā,
pārzinis vai apstrādātājs, vai asociācijas un 
citas struktūras, kas pārstāv pārziņu vai 
apstrādātāju kategorijas, var iecelt datu 
aizsardzības inspektoru.

4. Pārzinis vai apstrādātājs, vai asociācijas 
un citas struktūras, kas pārstāv pārziņu vai 
apstrādātāju kategorijas, var iecelt datu 
aizsardzības inspektoru.

Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums

35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Turklāt, lai gan datu aizsardzības inspektoram ir jāizstrādā savi uzdevumi, ievērojot stingrus 
priekšnosacījumus attiecībā uz profesionalitāti (5. punkta grozījums), pavirša attieksme tieši 
pret šo priekšnoteikumu ievērošanu ir viens no iemesliem, kuru dēļ šis inspektors jāatceļ no 
amata (sk. 7. punkta grozījumus).

Grozījums Nr. 127
Regulas priekšlikums

35. pants – 7. punkts



AD\930359LV.doc 67/102 PE494.710v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Datu aizsardzības inspektoru pirms 
pilnvaru termiņa beigām var atcelt tikai 
tad, ja datu aizsardzības inspektors vairs 
neatbilst savu uzdevumu izpildes 
nosacījumiem vai ir izdarījis smagus 
pārkāpumus saistībā ar šiem 
nosacījumiem.

Pamatojums

Mūsuprāt, šis drošības līdzeklis var būt pretrunā ar pakalpojumu iepirkumu brīvību un 
negatīvi ietekmēt konkurenci tirgū. Šis ierobežojums attiecībā uz pilnvaru termiņu skar darba 
tiesību aspektus vai valsts ierēdņu civildienesta noteikumos noteikto tiesību aspektus un var 
radīt problēmsituācijas. Šos drošības līdzekļus un garantijas attiecībā uz datu aizsardzības 
inspektora funkciju var paredzēt citā veidā, nevis nosakot minimālo pilnvaru pildīšanas 
termiņu.

Grozījums Nr. 128
Regulas priekšlikums

35. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums

36. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pārzinis vai apstrādātājs atbalsta datu 
aizsardzības inspektoru viņa uzdevumu 
veikšanā un vajadzības gadījumā
nodrošina darbiniekus, telpas, aprīkojumu 
un citus resursus, kas nepieciešami, lai 
inspektors varētu veikt savus pienākumus 
un uzdevumus saskaņā ar 37. pantu.

Pamatojums

Mūsuprāt, šā panta redakcija ir izstrādāta, domājot galvenokārt par datu aizsardzības 
inspektoriem, kurus ar uzņēmumu vai organizāciju saista darba vai civildienesta attiecības, 
tomēr šī redakcija pienācīgi neaptver tos gadījumus, kad šīs funkcijas veikšanai tiek slēgti 
pakalpojumu līgumi.

Grozījums Nr. 130
Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) informēt un konsultēt pārzini vai 
apstrādātāju par viņu pienākumiem saskaņā 
ar šo regulu;

Grozījums Nr. 131
Regulas priekšlikums

37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības inspektora 
uzdevumiem, sertifikāciju, statusu, 
pilnvarām un resursiem saskaņā ar 
1. punktā minēto.

2. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
attiecībā uz datu aizsardzības inspektora 
sertifikāciju un statusu.
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Pamatojums

Šajā pantā paredzētajam Komisijas darbā uzmanība būtu jākoncentrē uz datu aizsardzības 
inspektora sertifikāciju un statusu, lai tajos uzņēmumos un organizācijās, kurās ir šāds amats, 
to ieņemtu personas, kurām ir vajadzīgās spējas un kuras aizsargātu pašreizējās garantijas.

Grozījums Nr. 132
Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) patērētāja tiesību ievērošanu;

Grozījums Nr. 133
Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis un Komisija mudina, jo 
īpaši Eiropas līmenī, izstrādāt datu 
aizsardzības sertifikācijas politikas 
nostādnes un datu aizsardzības zīmogus un 
marķējumus, kas ļautu datu subjektam ātri 
novērtēt pārziņu un apstrādātāju 
nodrošināto datu aizsardzības līmeni. Datu 
aizsardzības sertifikācijas politikas 
nostādnes veicina šīs regulas pareizu 
piemērošanu, kā arī šajā regulā noteikto 
darbību un ieguvumu panākšanu, ņemot 
vērā dažādu nozaru un dažādu datu 
apstrādes darbību īpašās iezīmes.

Savienības līmenī sertifikācijas politikas 
nostādnes izstrādā Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, līdzdarbojoties 
citām attiecīgajām pusēm, un oficiāli 
apstiprina Komisija. Šajās politikas 
nostādnēs uzmanību koncentrē ne tikai uz 
iestādēm, bet jo īpaši uz attiecīgās nozares 
uzņēmumiem.
Lai sertifikācijas politikas nostādnes 
varētu kļūt par efektīvu instrumentu, tajās 
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ir jāaplūko dažādu darbības nozaru 
uzņēmumu īpašās vajadzības, īpaši ņemot 
vērā mikrouzņēmumu un vidējo 
uzņēmumu vajadzības, kā arī šo 
uzņēmumu nepieciešamība ierobežot 
izmaksas. Sekas, kas rodas sertifikātu 
iegūšanas, atjaunošanas un 
nozaudēšanas gadījumā, ir izklāstītas visā 
šīs regulas tekstā.

Pamatojums

Sertifikāti ir jāaktualizē saskaņā ar stingri noteiktu procedūru pilnvaru nostiprināšanai, un 
tiem jābūt noteiktam derīguma termiņam un atjaunināšanas iespējām. Tādējādi noteiktos 
gadījumos sertifikātus atjauno un aktualizē. Jābūt iespējai tos anulēt, ja ir izdarīti smagi 
pārkāpumi, kas nav savienojumi ar turpmāku sertifikāta turēšanu. Jāparedz, ka šādos 
gadījumos nekavējoties tiek zaudētas priekšrocības, ko šādi sertifikāti varētu būt snieguši.

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40.a pants
Iepriekšēja atļauja

Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu un jo īpaši lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai attiecīgā gadījumā 
apstrādātājs pirms personas datu 
apstrādes saņem uzraudzības iestādes 
atļauju, ja pārzinis vai apstrādātājs 
izstrādā līguma noteikumus saskaņā ar 
42. panta 2. punkta d) apakšpunktu vai 
nenodrošina atbilstošus aizsardzības 
pasākumus juridiski saistošā dokumentā, 
kas minēts 42. panta 5. punktā, personas 
datu nosūtīšanai uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju.
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Grozījums Nr. 135
Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ja šā panta pirmajā punktā lieto frāzi „cita atļauja”, var saprast, ka, lai gan eksistē lēmums 
par datu aizsardzības pietiekamību, ir nepieciešama sākotnējā atļauja datu nosūtīšanai. Mēs 
tā nedomājam. Datu nosūtīšanu bez īpašas iepriekšējas atļaujas drīkst veikt tieši tāpēc, ka ir 
pieņemts lēmumus par datu aizsardzības pietiekamību. Tāpēc ierosinām frāzi „cita atļauja” 
aizstāt ar frāzi „jauna atļauja”.

Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija var nolemt, ka trešā valsts, 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare, 
vai starptautiska organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta 
izpratnē. 

Pamatojums

Komisijas lēmumus nedrīkst pieņemt tikai saskaņā ar pārbaudes procedūru. Turklāt šajā 
sakarā ir jāapspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju.
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Grozījums Nr. 137
Regulas priekšlikums

41. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Termins „aizliegta” jāaizstāj ar mazāk kategorisku terminu „ierobežota”.

Grozījums Nr. 138

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu vai tā ir konstatējusi, 
ka trešā valsts, reģions vai datu apstrādes 
nozare trešā valstī, vai starptautiska 
organizācija nenodrošina atbilstīgu datu 
aizsardzības līmeni, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus un, attiecīgā gadījumā 
pamatojoties uz ietekmes novērtējuma 
rezultātiem, ja pārzinis vai apstrādātājs ir 
nodrošinājis, ka datu saņēmējs trešā valstī 
nodrošina augsta līmeņa datu 
aizsardzības standartus.
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Grozījums Nr. 139

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzraudzības iestādes, kas apstiprina 
saistošus uzņēmumu noteikumus, 
atrašanās vieta ir turpat, kur atrodas 
pārziņa vai apstrādātāja galvenā 
institūcija.

Pamatojums

Darba grupa 29. pantā ir paredzējusi saistošo uzņēmumu noteikumu savstarpējās atzīšanas 
sistēmu (2005. gada 14. aprīļa WP 107 un attiecībā uz apstrādātājiem 2012. gada 6. jūnija 
WP 195). Minētā savstarpējās atzīšanas sistēma būtu jāiekļauj šajā regulā. Kompetentās 
iestādes noteikšanas kritērijam vajadzētu būt galvenās institūcijas atrašanās vietai, kā ir 
paredzēts šīs regulas 51. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 140
Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nosūtīšana ir nepieciešama pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm; vai

d) nosūtīšana ir nepieciešama pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, 
piemēram, starptautisku datu nosūtīšanu 
gadījumos starp konkurences iestādēm, 
nodokļu vai muitas pārvaldēm, finanšu 
uzraudzības iestādēm, starp dienestiem, 
kas atbildīgi par sociālā nodrošinājuma 
jautājumiem, vai kompetentajām 
iestādēm, kuras atbild par noziedzīgu 
nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, 
noteikšanu un apsūdzību; vai

Grozījums Nr. 141
Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nosūtīšana ir vajadzīga, lai celtu, 
īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; 
vai

e) nosūtīšana ir vajadzīga, lai celtu, 
īstenotu vai aizstāvētu tiesības 
administratīvā vai tiesas procesā; vai

Pamatojums

Mūsuprāt, ieteicams iekļaut šajā punktā arī administratīvos procesus, jo daudzos gadījumos 
tieši šajos procesos sākotnēji sākas datu subjekta tiesību īstenošana un aizstāvēšana.

Grozījums Nr. 142
Regulas priekšlikums

44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Šā panta 7. punktā paredzētie deleģētie akti, mūsuprāt, ir pārmērīgi, jo tajos ir izklāstīti 
tiesību normas pamataspekti, nevis tikai to sīkāka izstrāde. Ja ir nepieciešams papildināt šajā 
pantā ietverto noteiktumu pamataspektus, tas jādara šajā pašā tiesību aktā.

Grozījums Nr. 143
Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Uzraudzības iestādes, pildot tām 
uzticētos pienākumus un īstenojot savas 
pilnvaras, rīkojas pilnīgi neatkarīgi.
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Grozījums Nr. 144
Regulas priekšlikums

47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības iestāde, veicot savus 
pienākumus, ne no viena nelūdz un 
nepieņem norādījumus.

2. Uzraudzības iestādes, veicot savus 
pienākumus, ne vienam nelūdz un ne no 
viena nepieņem norādījumus.

Grozījums Nr. 145
Regulas priekšlikums

47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
uzraudzības iestādei ir piešķirti atbilstoši 
cilvēkresursi, tehniskie un finanšu resursi, 
telpas un infrastruktūra, kas nepieciešami 
efektīvai uzdevumu izpildei un pilnvaru 
īstenošanai, tostarp arī to uzdevumu 
izpildei, ko veic saistībā ar savstarpējo 
palīdzību, sadarbību un dalību Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijā.

5. Katra dalībvalsts atbilstoši savam 
iekšējam kompetences sadalījumam 
nodrošina, ka uzraudzības iestādēm ir 
piešķirti atbilstoši cilvēkresursi, tehniskie 
un finanšu resursi, telpas un infrastruktūra, 
kas nepieciešami efektīvai uzdevumu 
izpildei un pilnvaru īstenošanai, tostarp arī 
to uzdevumu izpildei, ko tās veic saistībā 
ar savstarpējo palīdzību, sadarbību un 
dalību Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā.

Grozījums Nr. 146
Regulas priekšlikums
47. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Katra dalībvalsts atbilstoši savam 
iekšējam kompetences sadalījumam 
nodrošina, ka uzraudzības iestādēm ir savs 
personāls, ko amatā ieceļ uzraudzības 
iestādes vadītājs un kas ir pakļauts tikai 
viņa vadībai.
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Grozījums Nr. 147
Regulas priekšlikums

47. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestāde ir pakļauta finanšu kontrolei, kas 
neietekmē tas neatkarību. Dalībvalstis 
nodrošina, ka uzraudzības iestādei ir 
atsevišķs gada budžets. Budžetu dara 
zināmu atklātībai.

7. Dalībvalstis atbilstoši savam iekšējam 
kompetences sadalījumam nodrošina, ka 
uzraudzības iestādes ir pakļautas finanšu 
kontrolei, kas neietekmē to neatkarību. 
Dalībvalstis atbilstoši savam iekšējam 
kompetences sadalījumam nodrošina, ka 
katrai uzraudzības iestādei ir atsevišķs 
gada budžets. Budžetu dara zināmu 
atklātībai.

Grozījums Nr. 148
Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 149
Regulas priekšlikums

48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Locekļu pienākumi beidzas, beidzoties 
amata pilnvaru laikam, atkāpjoties no 
amata vai atlaišanas gadījumā, ievērojot 
5. punktu.

3. Locekļu pienākumi beidzas, beidzoties 
amata pilnvaru laikam, gadījumā, ja viņi 
nespēj pildīt savus pienākumus, 
neatbilstības gadījumā, atkāpjoties no 
amata, atlaišanas gadījumā, notiesāšanas 
gadījumā par apzinātiem noziedzīgiem 
nodarījumiem vai piespiedu 
pensionēšanās gadījumā, ievērojot 
5. punktu.
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Grozījums Nr. 150
Regulas priekšlikums

48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā valsts tiesa var atlaist 
locekli no amata vai atņemt tam tiesības uz 
pensiju vai citas priekšrocības, ja viņš 
vairs neatbilst savu pienākumu izpildes 
nosacījumiem vai ir vainīgs smaga 
amatpārkāpuma izdarīšanā.

4. Struktūra, kas locekli iecēla, var atlaist 
locekli no amata vai pārtraukt viņa amata 
pilnvaras, ja viņš vairs neatbilst savu 
pienākumu izpildes nosacījumiem vai ir 
vainīgs nopietnā pienākumu neizpildē 
saistībā ar savu amatu.

Grozījums Nr. 151
Regulas priekšlikums

49. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzraudzības iestādes izveidi un statusu; a) uzraudzības iestāžu izveidi un statusu;

Grozījums Nr. 152
Regulas priekšlikums

49. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzraudzības iestādes locekļu 
kvalifikāciju, pieredzi un prasmes, kas 
nepieciešamas pienākumu veikšanai;

b) uzraudzības iestāžu locekļu 
kvalifikāciju, pieredzi un prasmes, kas 
nepieciešamas pienākumu veikšanai;

Grozījums Nr. 153
Regulas priekšlikums

49. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikumus un procedūras uzraudzības 
iestādes locekļu iecelšanai amatā, kā arī 
noteikumus par rīcību vai darbu, kas nav 
savienojams ar amata pienākumiem;

c) noteikumus un procedūras uzraudzības 
iestāžu locekļu iecelšanai amatā, kā arī 
noteikumus par rīcību vai darbu, kas nav 
savienojams ar amata pienākumiem;
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Grozījums Nr. 154
Regulas priekšlikums

49. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) uzraudzības iestādes locekļu amata 
pilnvaru laiku, kas nav mazāks par četriem 
gadiem, izņemot pirmo amata pilnvaru 
laiku pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kas 
daļēji var būt īsāks, ja tas ir nepieciešams, 
lai aizsargātu uzraudzības iestādes
neatkarību, amatā iecelšanas procedūru 
organizējot ar laika nobīdi;

d) uzraudzības iestāžu locekļu amata 
pilnvaru laiku, kas nav mazāks par četriem 
gadiem, izņemot pirmo amata pilnvaru 
laiku pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kas 
daļēji var būt īsāks, ja tas ir nepieciešams, 
lai aizsargātu uzraudzības iestāžu
neatkarību, amatā iecelšanas procedūru 
organizējot ar laika nobīdi;

Grozījums Nr. 155
Regulas priekšlikums

49. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vai uzraudzības iestādes locekļus var 
atkārtoti iecelt amatā;

e) vai uzraudzības iestāžu locekļus var 
atkārtoti iecelt amatā;

Grozījums Nr. 156
Regulas priekšlikums

49. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) noteikumus un vienotus nosacījumus 
attiecībā uz uzraudzības iestādes locekļu 
un personāla pienākumiem;

f) noteikumus un vienotus nosacījumus 
attiecībā uz uzraudzības iestāžu locekļu un 
personāla pienākumiem;

Grozījums Nr. 157
Regulas priekšlikums

49. pants – g punkts



AD\930359LV.doc 79/102 PE494.710v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) noteikumus un procedūras par 
uzraudzības iestādes locekļu pienākumu 
izbeigšanos arī gadījumā, ja tie vairs 
neatbilst savu pienākumu izpildes 
nosacījumiem vai ir vainīgi smaga 
amatpārkāpuma izdarīšanā.

g) noteikumus un procedūras par 
uzraudzības iestāžu locekļu pienākumu 
izbeigšanos arī gadījumā, ja tie vairs 
neatbilst savu pienākumu izpildes 
nosacījumiem vai ir vainīgi smaga 
amatpārkāpuma izdarīšanā.

Grozījums Nr. 158
Regulas priekšlikums

50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Esot amatā un arī pēc pilnvaru laika 
beigām, uzraudzības iestādes locekļi un 
personāls ievēro pienākumu glabāt dienesta 
noslēpumu attiecībā uz jebkādu 
konfidenciālu informāciju, ko tie ir 
ieguvuši, pildot savus amata pienākumus.

Esot amatā un arī pēc pilnvaru laika 
beigām, uzraudzības iestāžu locekļi un 
personāls ievēro pienākumu glabāt dienesta 
noslēpumu attiecībā uz jebkādu 
konfidenciālu informāciju, ko tie ir 
ieguvuši, pildot savus amata pienākumus.

Grozījums Nr. 159

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja datu subjekts, struktūra, 
organizācija vai asociācija iesniedz 
sūdzību, kā minēts 73. panta 2. punktā, 
atbildīgā uzraudzības iestāde, kurai ir 
jārīkojas, ir tās dalībvalsts uzraudzības 
iestāde, kurā iesniegta sūdzība. 
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Grozījums Nr. 160

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas 
atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
uzraudzības iestāde pārziņa vai 
apstrādātāja galvenās institūcijas 
atrašanās vietā ir kompetenta uzraudzīt 
pārziņa vai apstrādātāja veiktās apstrādes 
darbības visās dalībvalstīs, neskarot šīs 
regulas VII nodaļas noteikumus.

2. Saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija, kas atrodas 
vairākās dalībvalstīs, tās dalībvalsts 
uzraudzības iestāde, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja galvenā institūcija, ir 
kompetenta uzraudzīt pārziņa vai 
apstrādātāja veiktās apstrādes darbības, 
tostarp lēmumu pieņemšanu saskaņā ar 
šo regulu, visās dalībvalstīs.

Kompetentā uzraudzības iestāde 
sadarbojas ar citām uzraudzības iestādēm 
un Komisiju, ievērojot šīs regulas 
VII nodaļas noteikumus.
Ja neizdodas vienoties par šīs regulas 
piemērošanu, jebkura uzraudzības iestāde 
var lūgt Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai sniegt atzinumu. 

Grozījums Nr. 161
Regulas priekšlikums

52. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veic izmeklēšanu vai nu pati pēc savas 
iniciatīvas vai pamatojoties uz sūdzību vai
citas uzraudzības iestādes pieprasījumu un 
saprātīgā termiņā informē attiecīgo datu 
subjektu, ja tas ir iesniedzis sūdzību 
uzraudzības iestādei, par izmeklēšanas 
rezultātiem;

d) veic izmeklēšanu pati pēc savas 
iniciatīvas, pamatojoties uz sūdzību, citas 
uzraudzības iestādes pieprasījumu vai 
policijas sūdzību, un saprātīgā termiņā 
informē attiecīgo datu subjektu, ja tas ir 
iesniedzis sūdzību uzraudzības iestādei, par 
izmeklēšanas rezultātiem;

Pamatojums

Uzskatām, ka ir jāparedz policijas iejaukšanās, reaģējot uz tai iesniegtu sūdzību, kas var būt 
pamats izmeklēšanas sākšanai, ja policijas darbību dēļ kļūst zināmi fakti par iespējamu 
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personu privātuma apdraudējumu.

Grozījums Nr. 162
Regulas priekšlikums

52. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) koordinē sertifikācijas politikas 
nostādņu īstenošanu savā attiecīgajā 
teritorijā saskaņā ar 39. panta 
noteikumiem;

Pamatojums

Ņemot vērā kritēriju, kuru esam ievērojuši savā nostājā par sertifikācijas politikas nostādņu 
pastiprināšanu, uzskatām, ka ir svarīgi norādīt uzraudzības iestāžu pilnvaras saistībā ar šīm 
nostādnēm.

Grozījums Nr. 163
Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) veic revīziju vai sagatavo revīzijas 
plānus personas datu aizsardzības jomā;

Grozījums Nr. 164
Regulas priekšlikums

54. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestāde sagatavo ikgadēju 
ziņojumu par savu darbību. Ziņojumu 
iesniedz valsts parlamentam un dara 
pieejamu sabiedrībai, Komisijai un Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijai.

Uzraudzības iestāde sagatavo ikgadēju 
ziņojumu par savu darbību. Ziņojumu 
iesniedz attiecīgajam parlamentam un/vai 
citām šīs valsts tiesību aktos norādītajām 
iestādēm un dara pieejamu sabiedrībai, 
Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai.
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Pamatojums

Mūsuprāt, ir jāizdara grozījumi šajā pantā, lai tā redakcija būtu piemērojama arī tām 
valstīm, kuru teritorijā ir vairāk nekā viena uzraudzības iestāde.

Grozījums Nr. 165

Regulas priekšlikums
59. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 1. punktā 
minētajā termiņā informē Komisiju un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
norāda pamatojumu. Šādā gadījumā 
pasākuma projektu nepieņem vēl vienu 
mēnesi.

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 1. punktā 
minētajā termiņā informē Komisiju un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
norāda pamatojumu. 

Pamatojums

Šis papildu termiņš šķiet nepamatots.

Grozījums Nr. 166

Regulas priekšlikums
62. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienācīgi pamatotu, ar datu subjektu 
interesēm saistītu nenovēršami steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajos gadījumos 
pieņem nekavējoties piemērojamus 
īstenošanas aktus saskaņā ar procedūru, 
kas minēta 87. panta 3. punktā. Šie akti ir 
spēkā uz termiņu, kas nepārsniedz 12 
mēnešus.

svītrots

Pamatojums

Šāda Komisijas priekšrocība apdraud kontroles iestāžu neatkarību. 
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Grozījums Nr. 167
Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ierosina pamatojumu Eiropas 
sertifikācijas politikai un uzrauga un 
izvērtē šo pamatojumu, un rezultātus 
iesniedz Komisijai; 

Grozījums Nr. 168
Regulas priekšlikums

69. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ievēl 
priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja 
vietniekus no savu locekļu vidus. Viens 
priekšsēdētāja vietnieks ir Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, ja vien viņš nav 
ievēlēts par priekšsēdētāju.

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ievēl 
priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja 
vietniekus no savu locekļu vidus.

Pamatojums

Nav nekāda iemesla, kāpēc uzraudzītājam jābūt lielākām tiesībām ieņemt priekšsēdētāja 
vietnieka amatu nekā jebkurai citai amatpersonai.

Grozījums Nr. 169
Regulas priekšlikums

73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot citus administratīvus vai 
tiesiskus aizsardzības līdzekļus, katram 
datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei jebkurā dalībvalstī, ja 
tas uzskata, ka viņa personas datu apstrāde 
neatbilst šai regulai.

1. Neskarot citus administratīvus vai 
tiesiskus aizsardzības līdzekļus, katram 
datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei savas pastāvīgās 
dzīvesvietas dalībvalstī vai dalībvalstī, 
kurā ir pārziņa galvenās institūcijas 
atrašanās vieta, ja tas uzskata, ka viņa 
personas datu apstrāde neatbilst šai regulai.
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Grozījums Nr. 170
Regulas priekšlikums

73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 171
Regulas priekšlikums

74. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram datu subjektam ir tiesības 
vērsties tiesā, lai liktu uzraudzības iestādei 
reaģēt uz sūdzību, ja nav pieņemts 
lēmums, kas nepieciešams viņu tiesību 
aizsardzībai, vai ja uzraudzības iestāde trīs 
mēnešu laikā neinformē datu subjektu par 
lietas virzību vai sūdzības rezultātiem 
saskaņā ar 52. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

2. Uzskata, ka sūdzība ir noraidīta, ja trīs 
mēnešu laikā no sūdzības iesniegšanas 
dienas uzraudzības iestāde nav 
informējusi datu subjektu par lietas 
virzību. Tāpat uzskata, ka sūdzība ir 
noraidīta, ja sešu mēnešu laikā no
sūdzības iesniegšanas dienas uzraudzības 
iestāde nav pieņēmusi galīgu lēmumu par 
šo sūdzību.

Pamatojums

Tiesībaizsardzības jomā ir jānosaka maksimālais termiņš lēmumu pieņemšanai ar sūdzībām 
saistītās lietās, un jānosaka, ka šis termiņš ir seši mēneši. Ārkārtas gadījumos varam apsvērt 
ilgāku termiņu. Jebkurā gadījumā uzraudzības iestādēm vajadzētu būt pienākumam noteiktā 
laika periodā informēt datu subjektu par notikumu virzību saistībā ar viņa/viņas sūdzību. Ja 
iestādes to nedara, tiek uzskatīts, ka sūdzība ir noraidīta.
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Grozījums Nr. 172

Regulas priekšlikums
74. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Datu subjekts, kuru skar citas 
dalībvalsts, kas nav datu subjekta 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts, 
uzraudzības iestādes lēmums var lūgt 
savas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts 
uzraudzības iestādi vērsties tiesā pret 
attiecīgo citas dalībvalsts uzraudzības 
iestādi.

svītrots

Pamatojums

Šī iespēja nenodrošina iedzīvotājiem nekādu pievienoto vērtību un var apdraudēt kontroles 
iestāžu sekmīgu sadarbību saskaņotības kontroles mehānisma ietvaros.

Grozījums Nr. 173
Regulas priekšlikums

75. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja jautājums saistībā ar to pašu 
pasākumu, lēmumu vai rīcību ir iesniegts 
izskatīšanai konsekvences mehānismā, kas 
minēts 58. pantā, tiesa var apturēt 
tiesvedību, izņemot, ja jautājums ir 
steidzams datu subjekta tiesību aizsardzībai 
un neļauj gaidīt konsekvences mehānisma 
procedūras rezultātus.

3. Ja jautājums saistībā ar to pašu 
pasākumu, lēmumu vai rīcību ir iesniegts 
izskatīšanai konsekvences mehānismā, kas 
minēts 58. pantā, tiesa, pamatojoties uz 
lūgumu, ko iesniegusi kāda no pusēm, un 
pēc visu pušu uzklausīšanas var apturēt 
tiesvedību, izņemot, ja jautājums ir 
steidzams datu subjekta tiesību aizsardzībai 
un neļauj gaidīt konsekvences mehānisma 
procedūras rezultātus.

Pamatojums

Uzskatām, ka procesu drīkst apturēt tikai, pamatojoties uz lūgumu, ko iesniegusi kāda no 
pusēm, un pēc otras puses uzklausīšanas, jo šis risinājums ir atbilstošākais šāda veida 
procesos.
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Grozījums Nr. 174
Regulas priekšlikums

76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Nav praktiskas vajadzības pēc šāda mehānisma.

Grozījums Nr. 175
Regulas priekšlikums

77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja apstrādē ir iesaistīts vairāk nekā viens 
pārzinis vai apstrādātājs, visi pārziņi vai 
apstrādātāji par nodarīto kaitējumu atbild 
solidāri. Solidāras atbildības gadījumā 
apstrādātājs, kas novērsa datu subjektam 
nodarīto kaitējumu, var iesniegt prasību 
pret pārzini, lai pieprasītu atlīdzību, ja 
apstrādātājs ir rīkojies saskaņā ar tiesību 
aktu, kas minēts 26. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 176
Regulas priekšlikums

79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Saskaņā ar 51. panta 2. punktu 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras piemērot administratīvo sodu 
saskaņā ar šo pantu.
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Grozījums Nr. 177

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs.
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, cita starpā ņemot vērā:

a) pārkāpuma veidu, smagumu un 
ilgumu; 
b) attiecīgo datu sensitivitātes pakāpi; 
c) to, vai pārkāpums izdarīts tīši vai 
neuzmanības dēļ; 
d) to, kādā mērā sadarbojas, atsakās 
sadarboties vai kavē sadarbību 
tiesībaizsardzības procesā;
e) fiziskas vai juridiskas personas veiktus 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
attiecīgajām saistībām;
f) pārkāpuma radītā kaitējuma vai riska 
līmeni;
g) fiziskās vai juridiskās personas 
atbildības līmeni un šīs personas iepriekš 
izdarītos pārkāpumus;
h) tehniskos un organizatoriskos 
pasākumus un procedūras, kas īstenotas 
saskaņā ar 23. pantu, un kāda bijusi 
sadarbība ar uzraudzības iestādi, lai 
novērstu pārkāpumu.

(Daļa no 2. punkta Komisijas ierosinātajā tekstā Parlamenta grozījumā ir kļuvusi par a), c), 
g) un h) apakšpunktu)
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Grozījums Nr. 178

Regulas priekšlikums
79. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzraudzības iestāde var izteikt 
rakstisku brīdinājumu, nepiemērojot 
sodu. Kontroles iestāde var piemērot 
naudas sodu, ko atkārtotu un tīšu 
pārkāpumu gadījumā var palielināt līdz 
EUR 1 000 000 vai uzņēmuma gadījumā 
— līdz 2 % no tā gada apgrozījuma visā 
pasaulē.

Pamatojums

Ir jāsaglabā maksimālā naudas soda summa, ko kontroles iestāde var piespriest un ko var 
palielināt līdz EUR 1 miljonam, savukārt attiecībā uz uzņēmumiem — līdz 2 % no to gada 
apgrozījuma visā pasaulē. Tomēr ir jāsaglabā ES Pamattiesību hartas 8. panta 3. punktā 
paredzētā kontroles iestāžu neatkarība. Turklāt saskaņas kontroles mehānisms un jo īpaši 
58. panta 3. un 4. punkts var sekmēt saskaņotu politiku ES administratīvo sodu jomā. 

Grozījums Nr. 179
Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – a un b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, ir 
gatava sadarboties ar uzraudzības iestādi, 
lai noteiktu tādus labošanas pasākumus, 
kas palīdzētu nākotnē novērst līdzīgus 
pārkāpumus. Šajā punktā minēto 
sadarbību nosaka, uzņemoties stingras 
saistības attiecībā pret uzraudzības iestādi. 
Ja sešu mēnešu laikā no lietas 
izskatīšanas sākšanas dienas nav notikusi 
sadarbība ar pienācīgi apstiprināto 
uzraudzības iestādi, piemēro naudas sodu 
tādā apmērā, kāds ir atbilstošs attiecīgā 
gadījumā;

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

uzraudzības iestādi, lai noteiktu līdzekļus 
ar mērķi nepieļaut līdzīgus pārkāpumus 
nākotnē. Šajā punktā minētā sadarbība 
pamatojas uz vienošanos vai lēmumiem, 
kurus pieņēmusi attiecīgā valsts pārvaldes 
iestāde un kuros ir norādīti konkrētie 
pasākumi. Ja viena gada laikā no lietas 
izskatīšanas sākšanas dienas nav notikusi 
sadarbība ar pienācīgi apstiprināto 
uzraudzības iestādi, piemēro naudas sodu 
tādā apmērā, kāds ir atbilstošs attiecīgā 
gadījumā.
Šajā pantā minētos precedentus galīgi 
pieņemtiem lēmumiem, ar kuriem 
noteiktas sankcijas par pārkāpumiem, kas 
izdarīti aiz nevērības, anulē, kad ir 
pagājuši šādi laika periodi: 
divi gadi, ja sankcijas ir noteiktas kopā ar 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā līdz 0,5 % no gada apgrozījuma 
visā pasaulē; četri gadi, ja sankcijas ir 
noteiktas kopā ar sodu līdz EUR 500 000 
vai uzņēmuma gadījumā līdz 1 % no gada 
apgrozījuma visā pasaulē; seši gadi, ja 
sankcijas ir noteiktas kopā ar sodu līdz 
EUR 1 000 000 vai uzņēmuma gadījumā 
līdz 2 % no gada apgrozījuma visā 
pasaulē. 

Šajā pantā minētos precedentus galīgi 
pieņemtiem lēmumiem, ar kuriem 
noteiktas sankcijas par pārkāpumiem 
rupjas nevērības dēļ vai tīšiem 
pārkāpumiem, anulē, kad ir pagājuši šādi 
laika periodi:

pieci gadi, ja sankcijas ir noteiktas kopā 
ar sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā līdz 0,5 % no gada apgrozījuma 
visā pasaulē; desmit gadi, ja sankcijas ir 
noteiktas kopā ar sodu līdz EUR 500 000 
vai uzņēmuma gadījumā līdz 1 % no gada 
apgrozījuma visā pasaulē; piecpadsmit 
gadi, ja sankcijas ir noteiktas kopā ar 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
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gadījumā līdz 2 % no gada apgrozījuma 
visā pasaulē.

(Daļa no Komisijas ierosinātā teksta b) apakšpunkta Parlamenta grozījumā ir kļuvusi par 
a) apakšpunktu)

Pamatojums

Ir paplašinātas alternatīvo sankciju izvēles iespējas, īpaši uzsverot stratēģiju, kuras pamatā ir 
turpmāko pārkāpumu novēršana. Lielākās daļas alternatīvo sankciju gadījumā ir jāuzņemas 
saistības ar mērķi atrast līdzekļus turpmāko pārkāpumu novēršanai. Labošanas pasākumus 
nosaka, parakstot saistības attiecībā pret uzraudzības iestādi, vai attiecīgās administratīvās 
iestādes pieņemtajos aktos vai lēmumos.

Grozījums Nr. 180

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. līdz 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250.000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

a) nav nodrošināti mehānismi datu 
subjektu pieprasījumiem vai datu 
subjektiem netiek sniegta savlaicīga 
atbilde vai atbilde nav pieprasītajā 
formātā saskaņā ar 12. panta 1. un 
2. punktu; 
b) tiek prasīta samaksa par informāciju 
vai par atbildēm uz datu subjektu 
pieprasījumiem pretēji 12. panta 4. punkta 
noteikumiem.
5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500.000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:
a) datu subjektam nesniedz informāciju 
vai sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
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12. panta 3. punktu un 14. pantu;
b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus 
nelabo saskaņā ar 15. un 16. pantu vai 
saņēmējam nepaziņo attiecīgo 
informāciju saskaņā ar 13. pantu;
c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;
d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai kavē datu 
subjektu pārnest personas datus uz citu 
lietotni, pārkāpjot 18. pantu;
e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;
f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;
g) īpašu kategoriju datu gadījumā 
saskaņā ar 80., 82. un 83. pantu nav 
ievēroti noteikumi par vārda un 
informācijas brīvību vai noteikumi par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā vai 
nosacījumi par apstrādi vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos.

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:
a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 
7. un 8. pantu;
b) īpašas kategorijas personas datus 
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apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;
c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu; 
d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, saskaņā ar 20. pantu;
e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;
f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu; 
g) personas datus apstrādā vai izdod 
norādījumu apstrādāt personas datus, 
pārkāpjot pienākumus saistībā ar apstrādi 
pārziņa vārdā saskaņā ar 26. un 27. pantu
h) nebrīdina vai nepaziņo par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu, vai 
nepaziņo laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par 
datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;
i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;
j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors 
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;
k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;
l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne 
atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;
m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
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vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
53. panta 1. punktu;
n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu 
un 53. panta 2. punktu;
o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 
84. pantu.
7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku atjaunināt 4., 5. un 6. punktā 
minēto administratīvo naudas sodu 
apmērus, ņemot vērā 2. punktā minētos 
kritērijus.

Grozījums Nr. 181
Regulas priekšlikums

80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Nepiemēro II nodaļu (vispārīgie 
principi), III nodaļu (datu subjektu
tiesības), IV nodaļu (pārzinis un 
apstrādātājs), V nodaļu (personas datu
nosūtīšana uz trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām), VI nodaļu, 
(neatkarīgas uzraudzības iestādes), 
VII nodaļu (sadarbība un konsekvence), 
kā arī VIII nodaļas (tiesību aizsardzības 
līdzekļi, atbildība un sankcijas) 73., 74., 
76. un 79. pantu attiecībā uz personas datu 
apstrādi, ko veic žurnālistikas vajadzībām 
vai mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
noteikumiem par vārda un informācijas 
brīvību.
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 182
Regulas priekšlikums

80. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 183
Regulas priekšlikums

80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Personas datu apstrāde un princips par 

publisku piekļuvi oficiāliem dokumentiem
Valsts iestādes vai valsts struktūras rīcībā 
esošos dokumentos ietvertus personas 
datus šī iestāde vai struktūra drīkst 
izpaust saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, kas attiecas uz publisku piekļuvi 
oficiāliem dokumentiem un kas saskaņo 
tiesības uz personas datu aizsardzību ar 
principu par publisku piekļuvi oficiāliem 
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dokumentiem.

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt, lai datu aizsardzības noteikumi neatbilstīgi nekavētu publisko 
pārraudzību attiecībā uz valsts lietām. Kā norādīts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, 
29. pantā noteiktās datu aizsardzības darba grupas un Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūras atzinumos, princips par publisku piekļuvi oficiāliem dokumentiem būtu jānosaka 
pantā, nevis tikai apsvērumā.

Grozījums Nr. 184
Regulas priekšlikums

81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 87. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt citas sabiedrības 
intereses veselības aizsardzības jomā, kas 
minētas 1. punkta b) apakšpunktā, un 
kritērijus un prasības aizsardzības 
pasākumiem attiecībā uz personas datu 
apstrādi nolūkos, kas minēti 1. punktā.

svītrots

Pamatojums

Pašlaik pret šo tiesību normu iebilstam vienīgi tāpēc, ka tās 3. punktā tiesības pieņemt 
deleģētos aktus ir piešķirtas Komisijai.  Mūsuprāt, tas pārsniedz tiesību aktu deleģēšanai 
pieļaujamās robežas, un tāpēc šajā punktā minētie jautājumi ir sīkāk jāizklāsta šajā pašā 
dokumentā vai nu tagad, vai turpmākajos grozījumos, kas var būt nepieciešami, lai garantētu 
tā efektivitāti nākotnē.

Grozījums Nr. 185
Regulas priekšlikums

82. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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nolūkos, kas minēti 1. punktā.

Pamatojums

Šā panta trešajā punktā Komisijai piešķirtās tiesības pieņemt deleģētos aktus ir pārmērīgas, 
un minētie jautājumi ir jāizklāsta šajā pašā dokumentā.

Grozījums Nr. 186
Regulas priekšlikums

83. pants – 1. punkts – ievadfrāze

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, personas datus var 
apstrādāt vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos, kā arī 
oficiālās izmeklēšanas vai administratīvās 
pirmstiesas izmeklēšanas nolūkos, lai 
noteiktu personu savstarpējo saistību,
tikai tad, ja:

Pamatojums

Lai atvieglotu izmeklēšanu, kuras nolūks ir noteikt personu savstarpējo saistību zīdaiņu 
zādzību vai nolaupīšanas gadījumos, ierosinām šā panta pirmajā punktā iestarpināt frāzi ar 
mērķi skaidri norādīt pieļaujamo rīcību šādas izmeklēšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 187
Regulas priekšlikums

83. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) šos nolūkus nevar atbilstīgi sasniegt, 
apstrādājot datus, kas neļauj vai vairs 
neļauj identificēt datu subjektu;
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Grozījums Nr. 188
Regulas priekšlikums

83. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Personas datus, kurus apstrādā oficiālās 
izmeklēšanas vai administratīvās 
pirmstiesas izmeklēšanas nolūkos, lai 
noteiktu personu savstarpējo saistību, 
nosūta datu subjektiem vienīgi atbilstošā 
gadījumā tad, ja tas nekaitē paziņošanai 
par noziedzīgu nodarījumu tiesību aktā 
paredzētajos gadījumos.  

Pamatojums

Lai atvieglotu izmeklēšanu, kuras nolūks ir noteikt personu savstarpējo saistību zīdaiņu 
zādzību vai nolaupīšanas gadījumos, šā panta pirmajā punktā ir iestarpināta frāze ar mērķi 
noteikt atbilstošus aizsardzības līdzekļus tiem personu datiem, kurus apstrādā saistībā ar 
oficiālu izmeklēšanu vai administratīvu pirmstiesas izmeklēšanu, tā, lai šie dati tiktu nosūtīti 
vienīgi tad, ja tas ir likumīgi.

Grozījums Nr. 189
Regulas priekšlikums

83. pants – 2. punkts – ievadfrāze

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 190
Regulas priekšlikums

83. pants – 2.a punkts (jauns)



PE494.710v02-00 98/102 AD\930359LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Turpmāku datu apstrādi vēstures, 
statistikas, apkopošanas vai zinātniskās 
izpētes nolūkos neuzskata par neatbilstīgu 
saskaņā ar 5 panta b) punktu, ja:
a) uz apstrādi attiecas šā panta 
nosacījumi un aizsardzības pasākumi, un
b) apstrāde atbilst visiem pārējiem 
piemērojamiem tiesību aktiem.

Pamatojums

Pašreizējais 83. panta priekšlikums neliedz, nesaņemot piekrišanu, izpētes mērķiem apstrādāt 
veselības datus veidā, kas ļauj identificēt datu subjektu. Vienīgie aizsardzības pasākumi 
(proti, ka identificējamie dati ir jāglabā atsevišķi un ka pētnieki drīkst identificējamos datus 
izmantot tikai tad, ja izpēti nevar īstenot, izmantojot neidentificējamos datus) būtiski 
pazemina veselības datu aizsardzības līmeni. Pastāv risks, ka pašreizējais priekšlikums ļaus 
pētniekiem izmantot identificējamus datus, nesaņemot piekrišanu.

Grozījums Nr. 191
Regulas priekšlikums

83. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 192
Regulas priekšlikums

85. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Baznīcas un reliģiskas apvienības, kas 
piemēro vispusīgus noteikumus saskaņā ar 
1. punktu, paredz neatkarīgas uzraudzības 
iestādes izveidošanu saskaņā ar šīs regulas 
VI nodaļu vai iegūst sertifikātu, lai varētu 
veikt 39. pantā minētās procedūras.

Pamatojums

Prasībai izveidot uzraudzības iestādi ir jābūt kopā ar prasību iegūt sertifikātu, kas varētu būt 
īpaši lietderīgi to konfesiju gadījumā, kurām ir mazāk finansiālo līdzekļu.

Grozījums Nr. 193

Regulas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 8.panta 3. punktā, 9. panta 
3. punktā, 14. panta 7. punkta, 15. panta 
3. punktā, 17. panta 9. punktā, 20. panta 
6. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 5. punktā, 28. panta 
5. punktā, 30. pantā, 31. panta 5. punktā, 
32. panta 5. punktā, 33. panta 6. punktā, 
34. panta 8. punktā, 35. panta 11. punktā, 
37. panta 2. punktā, 39. panta 2. punktā, 
43. panta 3. punktā, 44. panta 7. punktā, 
81. panta 3. punktā, 82. panta 3. punktā un 
83. panta 3. punktā, piešķirtas Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot ar šīs regulas spēkā 
stāšanās dienu.
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Grozījums Nr. 194

Regulas priekšlikums
86. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 6. panta 5. punktā, 8.panta 
3. punktā, 9. panta 3. punktā, 12. panta 
5. punktā, 14. panta 7. punkta, 15. panta 
3. punktā, 17. panta 9. punktā, 20. panta 
6. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 5. punktā, 28. panta 
5. punktā, 30. panta 3. punktā, 31. panta 
5. punktā, 32. panta 5. punktā, 33. panta 
6. punktā, 34. panta 8. punktā, 35. panta 
11. punktā, 37. panta 2. punktā, 39. panta 
2. punktā, 43. panta 3. punktā, 44. panta 
7. punktā, 79. panta 6. punktā, 81. panta 
3. punktā, 82. panta 3. punktā un 83. panta 
3. punktā, Eiropas Parlaments vai Padome 
var atsaukt jebkurā brīdī. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidzas lēmumā norādītās 
tiesības pieņemt deleģētos aktus. Tas stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 8.panta 3. punktā, 9. panta 
3. punktā, 14. panta 7. punkta, 15. panta 
3. punktā, 17. panta 9. punktā, 20. panta 
6. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 5. punktā, 28. panta 
5. punktā, 30. pantā, 31. panta 5. punktā, 
32. panta 5. punktā, 33. panta 6. punktā, 
34. panta 8. punktā, 35. panta 11. punktā, 
37. panta 2. punktā, 39. panta 2. punktā, 
43. panta 3. punktā, 44. panta 7. punktā, 
81. panta 3. punktā, 82. panta 3. punktā un 
83. panta 3. punktā, Eiropas Parlaments vai 
Padome var atsaukt jebkurā brīdī. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidzas lēmumā 
norādītās tiesības pieņemt deleģētos aktus.
Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 195

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar
6. panta 5. punktu, 8. panta 3. punktu, 
9. panta 3. punktu, 12. panta 5. punktu,
14. panta 7. punktu, 15. panta 3. punktu, 
17. panta 9. punktu, 20. panta 6. punktu, 
22. panta 4. punktu, 23. panta 3. punktu, 
26. panta 5. punktu, 28. panta 5. punktu,
30. panta 3. punktu, 31. panta 5. punktu, 
32. panta 5. punktu, 33. panta 6. punktu, 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8. panta 3. punktu, 9. panta 3. punktu, 
14. panta 7. punktu, 15. panta 3. punktu, 
17. panta 9. punktu, 20. panta 6. punktu, 
22. panta 4. punktu, 23. panta 3. punktu, 
26. panta 5. punktu, 28. panta 5. punktu, 
31. panta 5. punktu, 32. panta 5. punktu, 
33. panta 6. punktu, 34. panta 8. punktu, 
35. panta 11. punktu, 37. panta 2. punktu, 
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34. panta 8. punktu, 35. panta 11. punktu, 
37. panta 2. punktu, 39. panta 2. punktu, 
43. panta 3. punktu, 44. panta 7. punktu,
79. panta 6. punktu, 81. panta 3. punktu, 
82. panta 3. punktu un 83. panta 3. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 
pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
informēšanas par šo aktu ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome pret to nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteiks. Šo termiņu pagarina 
par diviem mēnešiem pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas.

39. panta 2. punktu, 43. panta 3. punktu, 
44. panta 7. punktu, 81. panta 3. punktu, 
82. panta 3. punktu un 83. panta 3. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 
pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
informēšanas par šo aktu ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome pret to nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteiks. Šo termiņu pagarina 
par diviem mēnešiem pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas.

Grozījums Nr. 196

Regulas priekšlikums
86. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija attiecībā uz šajā pantā 
minēto aktu pieņemšanu atbalsta 
tehnoloģisko neitralitāti.



PE494.710v02-00 102/102 AD\930359LV.doc

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīva aprite (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

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

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
16.2.2012

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
14.6.2012

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Marielle Gallo
14.6.2012

Izskatīšana komitejā 10.7.2012 6.11.2012 21.2.2013

Pieņemšanas datums 19.3.2013

Galīgais balsojums +:
–:
0:

14
6
4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

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

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Ricardo Cortés Lastra


