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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES siekis sukurti aukšto lygio visa apimančią, nuoseklią ir šiuolaikišką duomenų apsaugos 
sistemą yra pagrįstas, nes egzistuoja nemažai su duomenų apsauga susijusių iššūkių, pvz. 
globalizacija, technologijų raida, aktyvi veikla internete, jų naudojimas, susijęs su 
nusikalstama veikla ir pavojus saugumui.

Todėl vadovaujantis atitinkamais Europos teisės aktais (SESV 16 straipsnis ir teisė į asmens 
duomenų apsaugą, kuri pagal Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį pripažinta atskira teise) 
kiekvienam piliečiui būtina užtikrinti teisinį tikrumą ir pasitikėjimą duomenų valdytojais, 
ypač teisėsaugos institucijomis arba įkalinimo įstaigomis, nes duomenų apsaugos pažeidimai 
gali kelti didelį pavojų fizinių asmenų pagrindinėms teisėms ir laisvėms bei valstybių narių 
vertybėms.

Taigi Europos Parlamentas laikosi nuomonės, kad pagrindinė teisė į duomenų apsaugą ir 
asmeninį gyvenimą apima asmenų apsaugą nuo valstybės vykdomo galimo jų stebėjimo ir 
netinkamo jų duomenų panaudojimo. Komisijos pasiūlyme dėl direktyvos dėl fizinių asmenų 
apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo atsižvelgiama į 
šią nuomonę ir nuomonės referentas iš esmės jam pritaria.

Vis dėlto nusikaltimų tyrimo ir traukimo baudžiamojon atsakomybėm srityje duomenų 
apsaugą būtina pritaikyti prie kitų teisinės valstybės aspektų, kylančių iš valstybės turimo 
jėgos monopolio. Domenų apsaugos įstatymai nusikaltimų prevencijos ir visuomenės 
saugumo atkūrimo bei užtikrinimo srityse ir nusikaltimų aiškinimo bei baudžiamųjų sankcijų 
vykdymo srityse turi būti suderinti su valstybės užduotimis ir užtikrinti, kad valstybė šiuos 
uždavinius galėtų dar veiksmingiau įgyvendinti visų piliečių labui.

Duomenų apsaugos teisės aktuose Europos lygmeniu paprastai numatytos skirtingos 
kompetencijos sritys. Buvusio pirmojo ramsčio srityje galioja labai stipriai išreikšta ir iš 
vidaus rinkos atsirandanti kompetencija. Buvusio trečiojo ramsčio sričiai labiau būdingas 
bendradarbiavimas, o ne priskyrimas Bendrijos kompetencijai. Todėl pamatinis sprendimas 
2008/977/TVR yra daugiausiai apimanti priemonė, kuria nustatomi minimalūs standartai šioje 
srityje.

Reikia atsižvelgti į tai, kad policijos ir teismų bendradarbiavimo srityse ES valstybių narių 
teisinės tradicijos šimtmečius vystėsi skirtingai, todėl šiose jautriose srityse Europos teisės 
aktais rekomenduojama labai atsargiai ir palaipsniui keisti įprastas nacionalines struktūras ir 
tradicijas.

SESV 16 straipsnio taikymo sritis Europos duomenų apsaugos teisės aktų atžvilgiu taip pat 
ginčytina ir teismų praktikoje iki šiol neišaiškinta. Dėl to atsiranda teisinis neapibrėžtumas, 
kuris nuomonės referento nuomone turi būti pašalintas vadovaujantis pragmatiniais principais. 



PE502.007v03-00 4/54 AD\933622LT.doc

LT

Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos apima keitimąsi duomenimis, patenkančiais į direktyvos 
taikymo sritį, valstybės viduje, o SESV 16 straipsnio 2 dalyje ES suteikiama kompetencija tik 
Sąjungos teisės taikymo srityse. Tačiau tai netaikoma policijos duomenų tvarkymui valstybės 
viduje (SESV 87 straipsnis).

Duomenų apsaugos teisės ypatybė yra ta, kad ji veikia horizontaliai ir gali daryti poveikį 
sritims, nepriskirtoms ES išimtinei kompetencijai, dėl ko gali būti pažeidžiamas subsidiarumo 
principas.

Dėl aukščiau paminėtų aspektų nuomonės referentas mano, kad direktyva reikėtų patvirtinti 
tik minimalius standartus. Tokiu būdu praktikoje tik tarpvalstybinio masto arba tik valstybės 
viduje vykdomos duomenų apsaugos klausimas tampa neaktualus, aukštesnio lygio duomenų 
apsauga gali išlikti bet kuriuo atveju.

Tačiau norint išlaikyti pusiausvyrą su duomenų apsauga, kaip pagrindine teise, būtina stiprinti 
fizinių asmenų teises ir jas aiškiai apibrėžti direktyvoje. Būtina įtvirtinti skaidrumo ir 
kontrolės principus, kurie negali prieštarauti prevencijos ir traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams.

Siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp valstybės jėgos monopolio, viešojo saugumo ir tvarkos 
garantijų bei fizinio asmens integralumo, viena vertus, ir teisės į duomenų apsaugą, antra 
vertus, nuomonės referentas mano, kad būtini šie pakeitimai:

I skyrius

- Į taikymo sritį įtraukiama rizikos prevencija (1 straipsnis).

- Valstybėms narėms aiškiai leidžiama įtvirtinti aukštesnius standartus (1 straipsnis). 
Direktyva nėra siekiama suderinimo, tačiau siekiama nustatyti minimalius standartus.

- Į taikymo sritį įtraukiamos Sąjungos institucijos, įstaigos, tarnybos ir agentūros (2 
straipsnis). 

II skyrius

- Svarbiausios dalies „duomenų tvarkymo principai“, formuluotės suderinamos su 
pagrindiniu duomenų apsaugos reglamentu. Teisės aktų pakete pagrindiniai principai 
privalo derėti (4 straipsnis).

- 5 straipsnis išbraukiamas, nes juo valstybėms narėms padidinamos biurokratinės 
kliūtys ir sąnaudos, tačiau nėra išvados dėl teisinių pasekmių.

- Duomenų tvarkymo tikslo apribojimas yra svarbus duomenų apsaugos principas. 6 ir 7 
straipsniai yra iš esmės pakeisti ir išplėsti pagal pamatinį sprendimą 2008/977/TVR (8 
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straipsnis (Tikslumas), 3 straipsnis (tikslų apribojimas) ir 13 straipsnis (duomenų iš 
kitų ES valstybių apribojimas pagal tikslus)).

III skyrius

III skyriaus pakeitimais atkreipiamas dėmesys į konkrečios sąsajos su asmeniu reikalavimą ir 
konkretų, faktinį prašymą pateikti sukauptą informaciją. 

- Apribojama galimybė riboti teisę susipažinti su duomenimis (12 straipsnis), kai norint 
tokią teisę riboti kiekvienu atskiru atveju vykdomas patikrinimas; taip sustiprinamos 
fizinių asmenų teisės. 

- Teisė susipažinti su duomenimis jų rinkimo momentu nepateikus prašymo apribojama 
valstybių narių teisės aktų naudai.

- Teisė reikalauti ištrinti duomenis ir juos taisyti performuluojama ir sustiprinama. 
Tačiau tuo pat metu įvedamos teisės reikalauti ištrinti duomenys, išimtys, pvz. pagal 
įstatymus privalomas saugojimas.

IV skyrius

- 20 straipsnis „Bendri duomenų valdytojai“ išbraukiamas, nes juo sumažinami 
duomenų apsaugos standartai. Tarptautinio bendradarbiavimo atveju abu duomenų 
valdytojai bendrai atsako prieš duomenų subjektą. 

- 23 straipsnis „Dokumentai“, performuluojamas atsižvelgiant į pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 10 straipsnį. Dėl to panaikinamas 24 straipsnis „Įrašų saugojimas“.

- 27 straipsnis „Duomenų tvarkymo saugumas“ suderinamas su pamatinio sprendimo 
22 straipsnio tekstu.

- Išankstinė konsultacija ir (arba) poveikio privatumui vertinimas įvedami kaip naujas 
28 a straipsnis, paimti iš pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 23 straipsnio.

- Pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimą teikiami tik priežiūros institucijai, o ne 
duomenų subjektui (28 ir 29 straipsniai).

V skyrius 

- 35b straipsnyje perimamos pamatinio sprendimo 13 straipsnio nuostatos ir išdėstomos 
konkrečios taisyklės dėl duomenų, gautų iš kitų valstybių narių, tvarkymo.
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- 36 straipsnis suformuluojamas naujai. Kai kuriais atskirais atvejais ir laikantis itin 
griežtų reikalavimų, siekiant apsaugoti pagrindines vertybes, pavyzdžiui, gyvybę, 
turėtų būti galima perduoti duomenis trečiosioms šalims, nepaisant neigiamos 
nuomonės dėl apsaugos tinkamumo .

VIII skyrius

- 50 straipsnyje nurodyta teisė į kolektyvinį ieškinį išbraukiama. Teikiant ieškinį 
svarbiausia, kad būtų konkrečios sąsajos su asmeniu ir atskiras atvejis.

Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

- Komisijos pasiūlymas buvo perdirbtas taip, kad deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų 
tvirtinimui galiotų bendros nuostatos ir nebūtų kompetencijos „nutekėjimo“. Šiuo, 
kaip ir numatomų duomenų apsaugos reglamento (COM(2012) 11) projekto pakeitimų 
atveju, pirmenybė teikiama deleguotiems teisės aktams arba sprendimai perkeliami į 
valstybių narių lygmenį.

Deliktinė atsakomybė

Egzistuoja galimybė, kad Europos Komisija priims klaidingą sprendimą dėl duomenų 
apsaugos lygmens trečiojoje šalyje arba tarptautinėje organizacijoje pakankamumo ir dėl to 
kils žala. Todėl tokį atvejį reikia numatyti direktyvoje. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti veiksmingą teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimą, labai svarbu 
užtikrinti vienodą aukšto lygio asmens 
duomenų apsaugą ir palengvinti valstybių 
narių kompetentingų institucijų keitimąsi 
asmens duomenimis. Todėl visose 
valstybėse narėse turi būti užtikrinta 
lygiavertė fizinių asmenų teisių ir laisvių 
apsauga kompetentingoms institucijoms 

(7) siekiant užtikrinti veiksmingą teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimą, labai svarbu 
užtikrinti vienodą aukšto lygio asmens 
duomenų apsaugą ir palengvinti valstybių 
narių kompetentingų institucijų keitimąsi 
asmens duomenimis. Todėl visose 
valstybėse narėse kompetentingoms 
institucijoms tvarkant bet kokius asmens 
duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, 
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tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais. Siekiant veiksmingos asmens 
duomenų apsaugos visoje Sąjungoje, 
reikia ne tik sustiprinti duomenų subjektų 
teises ir asmens duomenis tvarkančiųjų 
pareigas, bet ir nustatyti lygiaverčius 
priežiūros įgaliojimus valstybėse narėse ir
užtikrinti, kad būtų laikomasi asmens 
duomenų apsaugos taisyklių;

tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, 
turi būti užtikrinti minimalūs standartai;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) fizinių asmenų apsauga turėtų būti 
neutrali technologijų atžvilgiu ir 
nepriklausyti nuo naudojamų metodų; 
priešingu atveju iškiltų rimta teisės aktų 
apėjimo grėsmė. fizinių asmenų apsauga 
turėtų būti taikoma asmens duomenis 
tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma, kai asmens duomenys 
tvarkomi vykdant Sąjungos teisės 
nereglamentuojamą veiklą, visų pirma 
susijusią su nacionaliniu saugumu, arba 
duomenims, kuriuos tvarko Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, 
pavyzdžiui, Europolas ar Eurojustas;

(15) fizinių asmenų apsauga turėtų būti 
neutrali technologijų atžvilgiu ir 
nepriklausyti nuo naudojamų metodų; 
priešingu atveju iškiltų rimta teisės aktų 
apėjimo grėsmė. Fizinių asmenų apsauga 
turėtų būti taikoma asmens duomenis 
tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma, kai asmens duomenys 
tvarkomi vykdant Sąjungos teisės 
nereglamentuojamą veiklą, visų pirma 
susijusią su nacionaliniu saugumu;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie fizinį asmenį, 
kurio asmens tapatybė yra žinoma arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti fizinio asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo. 
Duomenų apsaugos principai neturėtų būti 
taikomi duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(16) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie fizinį asmenį, 
kurio asmens tapatybė yra žinoma arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti fizinio asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo, 
dirbantis kartu su duomenų valdytoju. 
Duomenų apsaugos principai neturėtų būti 
taikomi duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tvarkant asmens duomenis teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimo srityse, 
paprastai tvarkomi su skirtingų kategorijų 
duomenų subjektais susiję asmens 
duomenys. Todėl reikėtų kuo aiškiau 
atskirti skirtingų kategorijų duomenų 
subjektų, pavyzdžiui, įtariamųjų, asmenų, 
nuteistų už nusikalstamą veiką, aukų ir 
trečiųjų asmenų, kaip antai liudytojai, 
atitinkamą informaciją tvarkantys 
asmenys arba įtariamųjų ar nuteistų 
nusikaltėlių pažįstami arba su jais susiję 
asmenys, asmens duomenis;

Išbraukta.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) asmens duomenys turėtų būti kuo 
labiau atskirti pagal jų tikslumą ir 

Išbraukta.
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patikimumą. Faktai turėtų būti atskirti 
nuo asmeninių vertinimų siekiant 
užtikrinti ir fizinių asmenų apsaugą, ir 
kompetentingų institucijų tvarkomos 
informacijos kokybę bei patikimumą;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) nustatant išsamias pranešimo apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimus 
formos ir tvarkos taisykles, turėtų būti 
tinkamai atsižvelgiama į pažeidimo 
aplinkybes, įskaitant tai, ar asmens 
duomenys buvo apsaugoti tinkamomis 
techninėmis priemonėmis, veiksmingai 
ribojančiomis neteisėto naudojimo 
galimybę. Be to, nustatant tokias taisykles 
ir tvarką reikėtų atsižvelgti į teisėtus 
kompetentingų institucijų interesus tais 
atvejais, kai ankstyvas informacijos 
atskleidimas galėtų bereikalingai 
sutrukdyti pažeidimo aplinkybių tyrimą;

Išbraukta.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
duomenys į trečiąją šalį perduodami, tik 
jeigu tai būtina nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, o 
duomenų valdytojas trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje yra pagal šią 
direktyvą kompetentinga institucija. 
Duomenų perdavimą galima atlikti, jeigu 
Komisija nusprendė, kad atitinkama 
trečioji šalis arba tarptautinė organizacija 

(45) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
duomenys į trečiąją šalį perduodami, tik 
jeigu tai būtina nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, o 
duomenų valdytojas trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje yra pagal šią 
direktyvą kompetentinga institucija;
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užtikrina tinkamą apsaugos lygį arba 
jeigu nustatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) ši direktyva taip pat taikoma 
nacionalinių teismų veiklai, tačiau 
priežiūros institucijų kompetencija neturėtų 
apimti asmens duomenų tvarkymo, kurį jie 
vykdo atlikdami teisingumo funkcijas, 
siekiant apsaugoti teisėjų nepriklausomumą 
jiems atliekant savo teismines užduotis. Vis 
dėlto ši išimtis turėtų būti taikoma tik
faktinei teisminei veiklai teismo bylose ir 
netaikoma kitai veiklai, kurią teisėjai gali 
vykdyti pagal nacionalinę teisę;

(55) ši direktyva taip pat taikoma 
nacionalinių teismų veiklai, tačiau 
priežiūros institucijų kompetencija neturėtų 
apimti asmens duomenų tvarkymo, kurį jie 
vykdo atlikdami teisingumo funkcijas, 
siekiant apsaugoti teisėjų nepriklausomumą 
jiems atliekant savo teismines užduotis.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. 
apsaugoti fizinių asmenų pagrindines 
teises ir laisves, visų pirma jų teisę į 
asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti, 
kad kompetentingų institucijų keitimasis 
asmens duomenimis Sąjungoje nebūtų 
varžomas, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo 
masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Išbraukta.
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) siekiant užtikrinti visapusišką ir 
nuoseklią asmens duomenų apsaugą 
Sąjungoje, tarptautiniai susitarimai, 
kuriuos valstybės narės sudarė prieš 
įsigaliojant šiai direktyvai, turėtų būti iš 
dalies pakeisti pagal šią direktyvą;

Išbraukta.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatytos fizinių 
asmenų apsaugos kompetentingoms 
institucijoms tvarkant asmens duomenis 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 
sankcijų vykdymo tikslais taisyklės.

1. Šioje direktyvoje nustatytos fizinių 
asmenų apsaugos kompetentingoms 
institucijoms tvarkant asmens duomenis 
rizikos prevencijos, nusikalstamų veikų 
tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas ir
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais 
taisyklės.

Pagrindimas

Policijai vykdant rizikos prevenciją, kyla sunkumų atskirti direktyvos ir reglamento taikymo 
apimtis. Jei atitinkama rizika nėra tokia, už kurią gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, 
taigi policija nevykdo nusikaltimo prevencijos pagal direktyvos projekto 1 straipsnio 1 dalį, 
direktyva nėra taikoma ( pvz. dingusių be žinios asmenų, savižudžių duomenys). Duomenų 
apsaugos reglamento nuostatos yra visiškai netinkamos rizikos prevencijai.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamosi šia direktyva, valstybės 
narės:

2. Šios direktyvos būtiniausi reikalavimai 
netrukdo valstybėms narėms išlaikyti arba 
numatyti aukštesnius apsaugos standartus 
užtikrinančias asmens duomenų apsaugos 
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nuostatas.

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti siekiama sukurti minimalų Europos masto apsaugos standartą, o ne 
pakeisti galiojančias nacionalines taisykles. Todėl būtina leisti valstybėms narėms priimti 
griežtesnes taisykles.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina, kad kompetentingų 
institucijų keitimasis asmens duomenimis 
Sąjungoje nebūtų varžomas ar 
draudžiamas remiantis su fizinių asmenų 
apsauga tvarkant asmens duomenis 
susijusiais pagrindais.

Išbraukta.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

ES įstaigos ir institucijos turėtų patekti į direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;

Pagrindimas

Pakeitimu yra griežčiau apibrėžiama duomenų objekto sutikimo sąvoka. Nors iš esmės 
piliečio ir valstybės teisės labai skiriasi, atskiru atveju sutikimas gali pasitarnauti kaip 
pateisinimas pvz. atlikti masinius DNR testus.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) kompetentingos institucijos – visos 
valstybės valdžios institucijos, atsakingos 
už nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, 
nustatymą ar traukimą baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba už baudžiamųjų 
sankcijų vykdymą;

14) ) kompetentingos institucijos – visos 
valstybės valdžios institucijos, atsakingos 
už rizikos prevenciją, nusikalstamų veikų 
tyrimą, nustatymą ar traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba už 
baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant 
Europos Sąjungos institucijas, įstaigas, 
tarnybas ir agentūras;
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Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarkomi sąžiningai ir teisėtai; a) duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai, skaidriai ir 
patikrinamu būdu;

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir savo apimtimi 
neviršijantys tikslų, dėl kurių jie vėliau 
tvarkomi;

c) adekvatūs tikslams, dėl kurių jie 
tvarkomi, su jais susiję, tai pat apriboti iki 
minimalaus standarto; jie tvarkomi tik 
tada, kai anoniminio tvarkymo nepakanka 
atitinkamam tikslui pasiekti, ir tol, kol 
tikslų negalima pasiekti tvarkant asmens 
duomenų neapimančią informaciją;

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių asmens duomenys tvarkomi;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

Pakeitimu direktyva suderinama su duomenų apsaugos reglamento tekstu. Dokumentų 
rinkinyje šiuose abiejuose teisės aktuose privalo galioti tokie patys duomenų tvarkymo 
principai.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų laikymąsi.

f) tvarkomi ir naudojami tik už tai 
atsakingų įstaigų atsakingų darbuotojų, 
kurie vykdo savo pareigas.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų laikymąsi.

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir įrodo, kad 
laikosi pagal šią direktyvą priimtų 
nuostatų.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu tai įmanoma, valstybės narės 
gali nustatyti specialias duomenų 
klasifikavimo taisykles, apimančias ir 
atitinkamas šio klasifikavimo pasekmes, 
atsižvelgdamos į skirtingus duomenų 
rinkimo tikslus, įskaitant duomenų 
rinkimo sąlygas, saugojimo terminus, 
galimus duomenų subjektų teisės 
susipažinti su informacija apribojimus ir 
jų informavimo sąlygas, taip pat 
kompetentingų institucijų susipažinimo su 
duomenimis sąlygas.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirtingi asmens duomenų tikslumo ir 
patikimumo laipsniai

Faktinis tikslumas

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tvarkomi 
skirtingų kategorijų asmens duomenys
būtų kuo labiau atskirti pagal jų tikslumo 
ir patikimumo laipsnį.

1. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad asmens duomenys būtų kuo tikslesni, 
išsamesni ir, jei reikia, naujausi.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis ir 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad faktais 
pagrįsti asmens duomenys būtų kuo 
labiau atskirti nuo asmeniniu vertinimu 
pagrįstų asmens duomenų.

2. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad netikslūs, neišsamūs arba 
neatnaujinti asmens duomenys nebūtų 
perduodami arba nebūtų sudaryta 
galimybė su jais susipažinti. Šiuo tikslu 
prieš perduodamos asmens duomenis 
arba sudarydamos galimybę su jais 
susipažinti kompetentingos institucijos 
privalo patikrinti jų kokybę, jei tai yra 
praktiškai įmanoma. Kiekvienu duomenų 
perdavimo atveju, jei tai įmanoma, 
pridedama informacija, kuri valstybei 
narei gavėjai leidžia įvertinti duomenų 
tikslumą, išsamumą ir naujumą. Jei 
asmens duomenys buvo persiųsti jų 
neprašant, gaunančioji institucija turi 
nedelsdama patikrinti, ar šie duomenys
yra būtini tam tikslui, dėl kurio jie buvo 
persiųsti. 
2a. Paaiškėjus, kad buvo persiųsti 
neteisingi duomenys arba duomenys buvo 
persiųsti neteisėtai, duomenų gavėjas turi 
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būti nedelsiant apie tai informuojamas. 
Gavėjas privalo nedelsdamas pataisyti 
duomenis pagal šio straipsnio 1 dalį ir 15 
straipsnį arba juos ištrinti pagal 16 
straipsnį.

Pagrindimas

Pasiūlytas tekstas pagrįstas pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 8 straipsniu ir juo 
įteisinamas draudimas perduoti faktiškai netikslius duomenis.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis
Tvarkymo teisėtumas; tikslo apribojimas

1. Asmens duomenų tvarkymas yra 
teisėtas tik, jeigu laikomasi žemiau 
nurodytų principų.
2. Asmens duomenys gali būti atsakingų 
institucijų renkami šioms vykdant 
konkrečias užduotis, tiksliai nustatytais, 
aiškiais ir teisėtais tikslais. Ypač duomenų 
rinkimas turi būti paremtas teisėtais 
tikslais:
a) vykdant teisėtą užduotį, kurią 
kompetentinga institucija vykdo 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais; 
arba
b) vykdant teisinę prievolę, kurią 
duomenų valdytojas privalo vykdyti; arba
c) siekiant apsaugoti teisėtus duomenų 
subjekto interesus; arba
d) siekiant apsaugoti teisėtus kito asmens 
interesus, nebent akivaizdu, kad dėl tokių 
teisėtų duomenų subjekto interesų 
duomenų tvarkyti negalima;
e) siekiant išvengti pavojaus visuomenės 
saugumui.
3. Asmens duomenų tvarkymas privalo 
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atitikti tikslus, kuriais jie buvo surinkti. 
Tolesnis tvarkymas kitu tikslu leidžiamas, 
jeigu:
a) tai tarnauja teisėtam tikslui (2 dalis);
b) šiam tikslui yra reikalingas;
c) nėra nesuderinamas su tikslais, kuriais 
duomenys buvo surinkti.
4. Asmens duomenys gali būti tvarkomi 
istoriniais, statistiniais arba moksliniais 
tikslais, nukrypstant nuo 3 dalies 
reikalavimų, jei valstybės narės numato 
tinkamas garantijas, pvz. duomenų 
anonimiškumą.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Specialios nuostatos dėl asmens duomenų 

iš kitų valstybių narių 
Asmens duomenų, kuriuos perdavė arba 
su kuriais sudarė galimybę susipažinti 
atsakinga kitos valstybės narės institucija, 
atveju, be bendrųjų duomenų tvarkymo 
principų, būtina atsižvelgti į šiuos 
reikalavimus.
1. Asmens duomenys ne viešosioms 
įstaigoms gali būti perduodami tik jeigu:
a) valstybės narės kompetentinga 
institucija, iš kurios buvo gauti duomenys, 
pagal savo nacionalinę teisę sutiko su 
tokiu persiuntimu;
b) jokie konkretūs teisėti duomenų 
subjekto interesai neužkerta kelio 
persiuntimui ir
c) ypatingais atvejais perdavimas yra 
būtinas kompetentingai institucijai, 
persiunčiančiai duomenis privačiai šaliai:
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i) jai teisėtai skirtai užduočiai atlikti;
ii) baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar patraukimo baudžiamojon 
atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymo tikslais;
iii) staigios ir didelės grėsmės visuomenės 
saugumui prevencijai arba

iv) didelės žalos fizinių asmenų teisėms 
prevencijai.
Privačiai šaliai duomenis persiunčiančioji 
kompetentinga institucija praneša tai 
šaliai apie tikslus, kuriais duomenys gali 
būti išimtinai naudojami.
2. Pagal 7 straipsnio 3 dalies nuostatas 
asmens duomenys gali būti toliau 
tvarkomi tik šiais tikslais, išskyrus tikslus, 
kuriais jie buvo persiųsti arba kuriais 
buvo sudaryta galimybė jais naudotis:
a) baudžiamųjų veikų, išskyrus tas, dėl 
kurių duomenys buvo persiųsti arba 
sudaryta galimybė su jais susipažinti, 
prevencijai, tyrimui, nustatymui ar 
patraukimui baudžiamojon atsakomybėn 
už jas arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymui;
b) kituose teisminiuose ir 
administraciniuose procesuose, kurie yra 
tiesiogiai susiję su baudžiamųjų veikų 
prevencija, tyrimu, nustatymu ar 
patraukimu baudžiamojon atsakomybėn 
arba baudžiamųjų sankcijų vykdymu;
c) staigios ir didelės grėsmės visuomenės 
saugumui prevencijai; arba
d) visais kitais tikslais tik iš anksto gavus 
persiunčiančiosios valstybės narės 
sutikimą arba duomenų subjekto 
sutikimą, duotą pagal nacionalinės teisės 
nuostatas.
Šios dalies išimtys nedaro poveikio 7 
straipsnio 4 dalies nuostatoms.
3. Jeigu pagal persiunčiančiosios 
valstybės narės teisę tam tikromis 
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aplinkybėmis kompetentingų institucijų 
tarpusavio keitimuisi duomenimis toje 
valstybėje narėje taikomi tam tikri 
tvarkymo apribojimai, persiunčiančioji 
institucija informuoja duomenų gavėją 
apie tokius duomenų tvarkymo 
apribojimus. Duomenų gavėjas užtikrina, 
kad būtų laikomasi šių duomenų 
tvarkymo apribojimų.

Pagrindimas

Šiame straipsnyje numatyta korekcija perimamos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 13 
straipsnio nuostatos dėl elgesio su duomenimis, gautais iš kitų valstybių narių, o šie 
duomenys yra apsaugomi ypatingu mastu. 7a straipsniu taip pat yra apsaugoma valstybė 
narė, iš kurios duomenys buvo gauti, ir taip sukuriamas duomenų apsikeitimui Sąjungos 
viduje reikalingas pasitikėjimas, neleidžiant juos gaunančiais valstybei narei šių duomenų 
tvarkyti savo nuožiūra.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c straipsnis
Duomenų ištrynimo ir peržiūros terminų 

nustatymas
Nustatomi tinkami asmens duomenų 
ištrynimo arba duomenų saugojimo 
poreikio periodiškos peržiūros terminai. 
Tų terminų laikymasis užtikrinamas 
procedūrinėmis priemonėmis.

Pagrindimas

Papildymas pažodžiui perimtas iš pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 5 straipsnio.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės draudžia tvarkyti Asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę
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asmens duomenis, kurie atskleidžia rasinę
arba tautinę kilmę, politines, religines 
pažiūras ar tikėjimą, priklausymą 
profesinėms sąjungoms, taip pat genetinius
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą.

ar etninę kilmę, politines pažiūras,
religinius ar filosofinius įsitikinimus, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat duomenis apie sveikatą ar lytinį 
gyvenimą galima tvarkyti tik jeigu:

2. 1 dalis netaikoma tais atvejais, kai:
a) tvarkyti duomenis leidžiama teisės 
aktais, kuriuose nustatomos tinkamos 
apsaugos priemonės;

a) tvarkyti duomenis yra būtina ir tai
leidžiama teisės aktais, kuriuose 
nustatomos tinkamos apsaugos priemonės;

b) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti duomenų subjekto ar kito asmens 
gyvybiniai interesai;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

c) tvarkomi duomenys, kuriuos duomenų 
subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

Straipsnis buvo suformuluotas naujai, pasiremiant pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 6 
straipsniu. Net jeigu juo nukrypstama nuo direktyvos projekte įtvirtinto draudimo principo, 
neskelbtinų duomenų tvarkymas kaip ir anksčiau yra leidžiamas tik patenkinus griežtas 
sąlygas. Atsižvelgiant į didelę DNR įkalčių reikšmę, Komisijos dokumente įtvirtintas 
principinis genetinių duomenų tvarkymo draudimas yra panaikinamas.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria 
neigiamų teisinių pasekmių arba kurios turi 
jam didelį poveikį ir kurios pagrįstos tik 
automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, 
siekiant įvertinti tam tikrus su duomenų 
subjektu susijusius asmeninius aspektus,
draudžiamos, išskyrus atvejus, kai jos 
leidžiamos teisės aktu, kuriuo taip pat 
nustatomos duomenų subjekto teisėtų 
interesų apsaugos priemonės.

1. Priemonės, dėl kurių duomenų subjektas 
patiria neigiamų teisinių pasekmių arba 
kurios turi jam didelį poveikį ir kurios 
pagrįstos tik automatizuotu asmens 
duomenų tvarkymu, siekiant įvertinti tam 
tikrus su duomenų subjektu susijusius 
asmeninius aspektus, gali būti vykdomos 
tik kai jos leidžiamos teisės aktu, kuriuo 
taip pat nustatomos duomenų subjekto 
teisėtų interesų apsaugos priemonės.
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Pagrindimas

Šio straipsnio formuluote grįžtama prie pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 7 straipsnio 
formuluotės. Duomenų profiliavimas kaip ir anksčiau leidžiamas tik patenkinus griežtas 
sąlygas, nors ir atsisakoma draudimo principo.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
duomenų subjektu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 
8 straipsnyje nurodytais ypatingų 
kategorijų asmens duomenimis.

Išbraukta.

Pagrindimas

2 dalimi paskatinamas labai plataus masto duomenų profiliavimas, o jo būtų galima lengvai 
išvengti.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad būtų nustatytos skaidrios ir lengvai 
prieinamos asmens duomenų tvarkymo ir 
duomenų subjektų naudojimosi teisėmis 
nuostatos.

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas imasi tinkamų ir pagrįstų
priemonių, kad būtų nustatytos skaidrios ir 
lengvai prieinamos asmens duomenų 
tvarkymo ir duomenų subjektų 
naudojimosi teisėmis nuostatos.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad visą 
informaciją ir pranešimus, susijusius su 

2. Valstybės narės nustato, kad visą 
informaciją ir pranešimus, susijusius su 
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asmens duomenų tvarkymu, duomenų 
valdytojas duomenų subjektui pateikia 
suprantama forma, aiškia ir paprasta kalba.

asmens duomenų tvarkymu, duomenų 
valdytojas duomenų subjektui pateikia kaip 
galima suprantamesne forma, aiškia ir 
paprasta kalba.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas nepagrįstai nedelsdamas 
praneša duomenų subjektui apie su jo 
prašymu susijusius tolesnius veiksmus.

Išbraukta.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visus tvarkomus asmens duomenis ir 
visą turimą informaciją apie jų šaltinius;

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tai, kokie asmens duomenys yra 
tvarkomi ir visą turimą informaciją apie 
jų šaltinius.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata susijusi su pagrindine subjekto teise susipažinti su duomenimis, todėl turėtų būti 
sąrašo viršuje.
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Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo asmens 
interesų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, kuria 
siekiama:

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė konkrečiu atveju susipažinti su 
duomenimis tokiam laikotarpiui ir tiek, 
kiek toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo asmens 
interesų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, kuria 
siekiama:

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nepakenkti nusikalstamų veikų
prevencijai, nustatymui, tyrimui ir 
traukimui baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymui;

b) nepakenkti rizikos prevencijai,
nusikalstamų veikų nustatymui, tyrimui ir 
traukimui baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymui;

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti kitų asmenų teisių ir laisvių 
apsaugą.

e) užtikrinti duomenų subjekto arba kitų 
asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms Išbraukta.
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duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 1 dalyje 
nurodytos išimtys.

Pagrindimas

Atsisakymas teikti informaciją kiekvienu konkrečiu atveju turi būti pagrįstas.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę, visų pirma 13 straipsnyje 
nurodytais atvejais, prašyti, kad priežiūros 
institucija patikrintų duomenų tvarkymo 
teisėtumą.

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę, neviršijančią 12 ir 13 
straipsniuose išdėstytų apribojimų, 
nurodytais atvejais, prašyti, kad priežiūros 
institucija patikrintų duomenų tvarkymo 
teisėtumą.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja duomenų subjektą 
apie jo teisę prašyti, kad priežiūros 
institucija imtųsi veiksmų pagal 1 dalį.

2. Valstybė narė nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja duomenų subjektą, 
jam to paprašius, apie jo teisę prašyti, kad 
priežiūros institucija imtųsi veiksmų pagal 
1 dalį.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, ar duomenų 
subjektas gali ginti šią teisę tiesiogiai 
kreipdamasis į duomenų valdytoją, ar 
tarpininkaujant kompetentingai 
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nacionalinei priežiūros institucijai.

Pagrindimas

Šia nuostata nustatoma netiesioginių subjekto prašymų susipažinti su informacija sistema, 
naudojantis 2008 m. pamatinio sprendimo tekstu.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištaisytų netikslius jo asmens 
duomenis. Duomenų subjektas turi teisę 
reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs 
asmens duomenys, visų pirma parengiant 
klaidų ištaisymą.

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, ištaisyti netikslius 
jo asmens duomenis. Duomenų subjektas 
turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti 
neišsamūs asmens duomenys, visų pirma 
parengiant klaidų ištaisymą.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis ir 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą leisti 
ištaisyti duomenis, nurodo atsisakymo 
priežastis bei galimybes pateikti skundą 
priežiūros institucijai ir imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių.

2. Valstybės narės nustato, ar duomenų 
subjektas šias teises gali ginti tiesiogiai 
kreipdamasis į duomenų valdytoją, ar 
tarpininkaujant kompetentingai 
nacionalinei priežiūros institucijai.

2a. Jei duomenų subjektas pasinaudoja 
savo teisėmis reikalauti ištaisyti arba 
papildyti asmens duomenis, o duomenų 
valdytojas vėliau atsisako tai padaryti, 
duomenų valdytojas raštu informuoja 
duomenų subjektą apie bet kokį atsisakymą 
leisti ištaisyti duomenis, nurodo 
atsisakymo priežastis bei galimybes 
pateikti skundą priežiūros institucijai ir 
imtis teisminių teisių gynimo priemonių.
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Pagrindimas

Sprendimus dėl pačios tvarkos reikia palikti valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištrintų jo asmens duomenis, 
jeigu duomenų tvarkymas neatitinka pagal 
šios direktyvos 4 straipsnio a–e punktus, 7 
ir 8 straipsnius priimtų nuostatų.

1. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę reikalauti, kad duomenų 
valdytojas ištrintų jo asmens duomenis, 
jeigu duomenų tvarkymas neatitinka pagal 
šios direktyvos 4, 6, 7 ir 8 straipsnius 
priimtų nuostatų.

Pagrindimas

Pakeitimu praplečiama taikymo sritis ir sustiprinamos individualios teisės.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis ir 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas duomenis ištrina 
nedelsdamas.

2. Valstybės narės nustato, ar duomenų 
subjektas šias teises gali ginti tiesiogiai 
kreipdamasis į duomenų valdytoją, ar 
tarpininkaujant kompetentingai 
nacionalinei priežiūros institucijai.
2a. Jei duomenų subjektas pasinaudoja 
savo teisėmis reikalauti ištaisyti arba 
papildyti asmens duomenis, o duomenų 
valdytojas vėliau atsisako tai padaryti, 
duomenų valdytojas raštu informuoja 
duomenų subjektą apie bet kokį 
atsisakymą leisti ištaisyti duomenis, 
nurodo atsisakymo priežastis bei 
galimybes pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių.
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Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 
neištrina, o juos pažymi, jeigu:

3. Duomenų valdytojas asmens duomenų 
neištrina, o apriboja jų tvarkymą, jeigu:

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų subjektas nesutinka, kad jie 
būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų 
naudojimą.

c) ištrynus duomenis būtų padarytas 
poveikis teisėtiems duomenų subjekto 
interesams arba duomenų subjektas 
nesutinka, kad jie būtų ištrinti, ir vietoj to 
prašo apriboti jų naudojimą.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies  c a - c c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) duomenų ištrynimas yra 
nesiderinamas su įstatymais numatyta 
dokumentų teikimo arba saugojimo 
prievole; tokiu atveju duomenys tvarkomi 
vadovaujantis atitinkamomis dokumentų 
teikimo arba saugojimo teisės 
nuostatomis;
cb) duomenys kaupiami duomenų 
apsaugojimo arba duomenų apsaugos 
kontrolės tikslais;
cc) ištrynimas įmanomas tik labai 
didelėmis techninėmis sąnaudomis, pvz. 
dėl ypatingo saugojimo būdo.
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Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Duomenys, kurių tvarkymas 
apribojamas, gali būti naudojami tik 
tikslu, dėl kurio jie nebuvo ištrinti. Juos 
taip pat galima naudoti, jei tai būtina 
norint įvykdyti įrodinėjimo pareigą.

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama kokias teisines pasekmes turi duomenų tvarkymo sustabdymas.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą ištrinti 
duomenis arba juos žymėti tvarkymo 
tikslais, nurodo atsisakymo priežastis bei 
galimybes pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių.

4. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas raštu informuoja duomenų 
subjektą apie bet kokį atsisakymą ištrinti 
duomenis arba apriboti jų tvarkymą, 
nurodo atsisakymo priežastis bei galimybes 
pateikti skundą priežiūros institucijai ir 
imtis teisminių teisių gynimo priemonių.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu vykdant baudžiamąjį tyrimą ir 
procesą asmens duomenys nurodomi 
teismo sprendime arba nuosprendžių 
registre, valstybėms narėms leidžiama 
nustatyti, kad 11–16 straipsniuose 
nurodytos teisės gauti informaciją, 
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą

Jeigu asmens duomenys nurodomi teismo 
sprendime arba nuosprendžių registre,
susijusiuose su teismo sprendimu,
valstybėms narėms leidžiama nustatyti, kad 
11–16 straipsniuose nurodytos teisės gauti 
informaciją, susipažinti su duomenimis, 
reikalauti juos ištaisyti, ištrinti arba 
apriboti jų tvarkymą yra suderintos su 
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užtikrinamos pagal teismo procesą 
reglamentuojančius nacionalinės teisės 
aktus.

nacionaliniais procesiniais įstatymais.

Pagrindimas

Straipsnis turėtų galioti visiems teismams, o ne tik apimti baudžiamuosius procesus.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad būtų 
tikrinamas 1 dalyje nurodytų priemonių 
veiksmingumas. Šį patikrinimą atlieka 
nepriklausomi vidaus ar išorės auditoriai, 
jei toks patikrinimas yra proporcingas.

Išbraukta.

Pagrindimas

18 straipsnio 3 dalis išbraukiama ir nekeičiama, nes priešingu atveju kiltų per dažnų
tikrinimų sumaištis. Duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir priežiūros institucijos turėtų 
užtekti duomenų apsaugai užtikrinti. Papildomi išorės arba vidaus auditoriai nėra reikalingi 
ir tik sukeltų sumaištį.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų tvarkymo operacija atliekama 
duomenų valdytojo pavedimu, duomenų 
valdytojas privalo pasirinkti duomenų 
tvarkytoją, kuris suteikia pakankamą 
garantiją, kad bus įdiegtos tinkamos 
techninės ir organizacinės priemonės ir 
nustatytos procedūros, kad duomenų 
tvarkymas atitiktų pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų reikalavimus ir būtų
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

1. Valstybės narės nustato, kad jeigu 
duomenų tvarkymo operacija atliekama 
duomenų valdytojo pavedimu, duomenų 
valdytojas privalo pasirinkti duomenų 
tvarkytoją, kuris suteikia pakankamą 
garantiją, kad:
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a) bus įdiegtos 27 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos techninės ir organizacinės 
priemonės;
b) duomenų tvarkymas atitinka pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų reikalavimus ir 
užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga 
ir
c) duomenų subjektas laikysis duomenų 
valdytojo nurodymų.

Pagrindimas

Šio straipsnio patikslinimas pagrįstas pamatiniu sprendimu 2008/977/TVR, kuris neturėtų 
būti keičiamas. Dalis Komisijos formuluotėje nurodytos straipsnio pirmosios dalies 
Parlamento pakeitime tampa a ir b punktais.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
tvarkytojas duomenis privalo tvarkyti 
vadovaudamasis teisės aktu, kuriuo 
nustatomi duomenų tvarkytojo 
įsipareigojimai duomenų valdytojui ir 
kuriuo visų pirma nurodoma, kad duomenų 
tvarkytojas veikia tik pagal duomenų 
valdytojo nurodymus, pirmiausia jeigu 
naudojamų asmens duomenų perdavimas 
draudžiamas.

2. Duomenų tvarkytojas duomenis privalo 
tvarkyti vadovaudamasis teisės aktu arba 
raštiniu susitarimu, kuriuo nurodoma, kad 
duomenų tvarkytojas veikia tik pagal 
duomenų valdytojo nurodymus.

Pagrindimas

Šio straipsnio patikslinimas pagrįstas pamatiniu sprendimu 2008/977/TVR, kuris neturėtų 
būti keičiamas.

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 1 dalis ir 1 a bei 1 b dalys (naujos)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad kiekvienas 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas saugo visų duomenų tvarkymo 
sistemų ir procedūrų, už kurias yra 
atsakingas, dokumentus.

1. Visos kompetentingos institucijos saugo 
visų duomenų tvarkymo sistemų ir 
procedūrų, už kurias yra atsakingos, 
išsamius dokumentus. 

1a. Perduoti asmens duomenys turi būti 
registruojami ar dokumentuojami 
duomenų tvarkymo teisėtumo 
patikrinimo, stebėsenos ir tinkamo 
duomenų vientisumo ir saugumo 
užtikrinimo tikslais.
1b. Tokiu būdu parengti registrai ir 
dokumentai pateikiami priežiūros 
institucijai, jei ji to paprašo. Priežiūros 
institucija šią informaciją naudoja tik 
tikrindama duomenų tvarkymo teisėtumą 
ir užtikrindama tinkamą duomenų 
vientisumą ir saugumą.

Pagrindimas

Remiamasi pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 10 straipsniu. Šiuo pakeitimu panaikinama 
atsakomybė nacionaliniu lygmeniu, pakeitimas susijęs su duomenų perdavimu tarpvalstybiniu 
mastu, kuris prieštarauja šios direktyvos tikslui, nutolina nuo reglamento ir viso vadinamojo 
suderinto paketo.  Minimas pakeitimas užtikrina bent keletą nacionalinių nuostatų, nors 
pageidaujama atkurti pirmines nuostatas, siekiant atitikties su reglamentu.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas imasi techninių arba 
organizacinių priemonių, siekdamas 
išvengti:

a) neplanuoto arba neleistino duomenų 
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sunaikinimo;
b) netyčinio praradimo;
c) pakeitimo be leidimo;
d) atskleidimo be leidimo arba be leidimo 
suteiktos prieigos, ypač kai duomenis 
tvarkant jie perduodami tinklu arba 
suteikiant savaiminę tiesioginę prieigą, ir
e) bet kokio kito neleistino asmens 
duomenų tvarkymo.
Atsižvelgiant į naujausias technines 
galimybes ir įdiegimo sąnaudas, šios 
priemonės turi užtikrinti duomenų 
tvarkymo riziką ir saugotinų asmens 
duomenų pobūdį atitinkantį saugumo lygį.

Pagrindimas

Šio straipsnio korekcija perimta iš pamatinio sprendimo 22 straipsnio 1 dalies.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Automatizuoto duomenų tvarkymo 
srityje kiekviena valstybė narė nustato, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, atlikęs rizikos vertinimą, 
įgyvendina priemones, kuriomis siekiama:

2. Automatizuoto duomenų tvarkymo 
srityje kiekviena valstybė narė nustato 
priemones, tinkamas:

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) užtikrinti, kad sistemos funkcijos veiktų, 
kad apie pastebėtas funkcionavimo klaidas 
būtų pranešta (patikimumas) ir kad dėl 
blogo sistemos veikimo saugomi 
duomenys nebūtų sugadinti (vientisumas).

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais išsamiau 
apibūdinami 1 ir 2 dalyse nurodyti įvairiais 
atvejais taikytini reikalavimai, visų pirma 
šifravimo standartai. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 57 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Prireikus valstybės narės gali priimti 
nuostatas, kuriomis išsamiau apibūdinami 
1 ir 2 dalyse nurodyti įvairiais atvejais 
taikytini reikalavimai, visų pirma šifravimo 
standartai.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenų saugumo pažeidimo atveju 
duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma ne vėliau kaip 
per 24 valandas nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie 
jį praneša priežiūros institucijai. Paprašius, 
tuo atveju, jeigu apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą nepranešama per 24 
valandas, duomenų valdytojas pateikia 
priežiūros institucijai motyvuotą 
paaiškinimą.

1. Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenų saugumo pažeidimo atveju 
duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, nuo tada, kai sužino apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie 
jį praneša priežiūros institucijai. 
Sunkiausių pažeidimų atvejais valstybės 
narės nustato, kad duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai apie pažeidimą 
praneša ne vėliau, kaip per 24 valandas po 
to, kai apie jį sužinojo.

Pagrindimas

Per daug biurokratiška reikalauti, kad duomenų valdytojas praneštų apie visus pažeidimus 
nei vėliau, kaip per 24 valandas nuo tada, kai apie juos sužinojo, taip pat per daug 
biurokratiška reikalauti motyvuoto paaiškinimo.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 56 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Duomenų saugumo pažeidimo kriterijai ir sąlygos yra pakankamai apibrėžti 1 dalyje. 
Siūlomu deleguotųjų įgaliojimų perdavimu būtų daromas poveikis pagrindiniams aspektams, 
kurių atžvilgiu įgaliojimų negalima deleguoti ir būtina juos konkrečiai apibrėžti 
pagrindiniame akte. Atitinkamą pakeitimą siūloma padaryti ir bendrajame duomenų 
apsaugos reglamente.

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Išankstinės konsultacijos

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
konsultuojamasi su kompetentingomis 
nacionalinėmis priežiūros institucijomis 
prieš tvarkant asmens duomenis, kurie 
bus įtraukti į naują rinkmenų sistemą, 
kuri bus sukurta, jeigu:
a) turi būti tvarkomi 8 straipsnyje 
nurodyti ypatingų kategorijų duomenys 
arba
b) duomenų tvarkymo būdas, visų pirma 
kai naudojantis naujomis 
technologijomis, mechanizmais ar 
procedūromis, kelia kitokio pobūdžio 
specifinį pavojų duomenų subjekto 
pagrindinėms teisėms ir laisvėms, visų 
pirma privatumui.
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Pagrindimas

Perimamas pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 23 straipsnio tekstas. 

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų apsaugos pareigūnui 
negalima sudaryti nepalankių aplinkybių 
dėl to, kad jis vykdo savo užduotis. 
Duomenų apsaugos pareigūno negalima 
atleisti jam vykdant savo užduotis bei 
metais, einančiais iš karto po tų, kai jos
buvo baigtos vykdyti, nebent yra faktų, 
kuriais remiantis duomenų valdytojui 
suteikiamos pakankamos priežastys, kad jį 
atleisti. 

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenis perduoti būtina nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais;

a) duomenis perduoti būtina rizikos 
prevencijos, nusikalstamų veikų tyrimo, 
nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 
sankcijų vykdymo tikslais ir

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas įvykdo šiame skyriuje 
nustatytas sąlygas.

b) įvykdomos šiame skyriuje nustatytos 
sąlygos. 
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Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nėra pagal Reglamento (ES) 
…/2012 41 straipsnį priimto sprendimo, 
Komisija įvertina apsaugos lygio 
tinkamumą, atsižvelgdama į šiuos 
aspektus:

2. Jeigu nėra pagal Reglamento (ES) 
…/2012 41 straipsnį priimto sprendimo, 
Komisija įvertina apsaugos lygio 
tinkamumą, atsižvelgdama į visas 
aplinkybes, kurios yra svarbios 
perduodant duomenis arba tam tikroms 
duomenų perdavimo kategorijoms ir gali 
būti įvertintos atskirai nuo konkrečių 
perdavimo procesų. Tikrinimas vykdomas 
ypač atsižvelgiant į šiuos aspektus:

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, atsižvelgdama į šios 
direktyvos taikymo sritį, gali nuspęsti, kad 
trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius toje 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija užtikrina tinkamą apsaugos 
lygį, kaip nustatyta 2 dalyje. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
57 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais papildomas [x] priede nurodytas 
trečiųjų šalių, teritorijų arba duomenų 
tvarkymo sektorių trečiosiose šalyse ar 
tarptautinėse organizacijose, kurios
užtikrina tinkamą apsaugos lygį, kaip 
nustatyta 2 dalyje, sąrašas. Nustatydama 
apsaugos lygį Komisija turi atsižvelgti į 
tai, ar atitinkamais trečiosios šalies arba 
tarptautinės organizacijos teisės aktais, 
tiek bendrais tiek atitinkamo sektoriaus, 
užtikrinamos veiksmingos ir 
įgyvendinamos duomenų subjektų teisės, 
įskaitant veiksmingas administracines ir 
teismines žalos išieškojimo procedūras, 
ypač tiems duomenų subjektams kurių 
duomenys buvo perduoti.

Pagrindimas

Dėl plačiai siekiančių nuostatų pobūdžio, jie viršija bendrus įgyvendinimo sąlygų 
reikalavimus, todėl neesminių elementų atveju taikomas teisėkūros įgaliojimų delegavimas 
pagal SESV 290 straipsnį. Atitinkamą pakeitimą siūloma padaryti ir bendrajame duomenų 
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apsaugos reglamente. 

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinimo akte nustatoma 
geografinė ir sektorinė taikymo sritis, ir, 
jei taikoma, nurodoma 2 dalies b punkte 
minėta priežiūros institucija.

4. Pagal SESV 340 straipsnio 2 dalį ir 
Teisingumo Teismo praktiką Sąjunga, 
vadovaudamasi valstybių narių teisei 
bendrais principais kompensuoja bet 
kokią žalą, padarytą institucijų šioms 
vykdant savo užduotis, įskaitant bet kokią 
žalą dėl neteisėto asmens duomenų 
panaudojimo, atsiradusią atlikus 
netinkamą 2 ir 3 dalyse nurodytą 
vertinimą.

Pagrindimas

Būtina papildomai paaiškinti deliktinę Sąjungos atsakomybę dėl neteisingo vertinimo, atlikto 
remiantis 2 ir 3 dalimis.

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, atsižvelgdama į šios 
direktyvos taikymo sritį, gali nuspręsti, 
kad trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius toje 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo 
apsaugos lygio, kaip nustatyta 2 dalyje, 
visų pirma tais atvejais, kai susijusiais 
bendraisiais ir atskiriems sektoriams 
skirtais teisės aktais, galiojančiais 
trečiojoje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, neužtikrinamos 
veiksmingos ir įgyvendinamos teisės, 
įskaitant veiksmingas administracines ir 
teismines teisių gynimo priemones, visų 

Išbraukta.
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pirma Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys 
perduodami. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 57 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, o tais 
atvejais, kai reikia itin skubiai užtikrinti 
fizinių asmenų teisę į asmens duomenų 
apsaugą, pagal 57 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą procedūrą.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Komisija priima sprendimą pagal 
5 dalį, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
draudžiama perduoti asmens duomenis į 
atitinkamą trečiąją šalį arba teritoriją, 
arba su tvarkymu susijusį sektorių toje 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinei 
organizacijai; šis sprendimas neturi 
poveikio duomenų perdavimui pagal 35 
straipsnio 1 dalį arba 36 straipsnį. 
Reikiamu metu Komisija pradeda 
konsultacijas su trečiąja šalimi arba 
tarptautine organizacija, kad padėtis, 
susijusi su sprendimu, priimtu pagal šio 
straipsnio 5 dalį, būtų ištaisyta.

Išbraukta.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija stebi, kaip taikomi 3 ir 5 
dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai.

Išbraukta.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis Išbraukta.
Perdavimas remiantis tinkamomis 
apsaugos priemonėmis
1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, valstybės narės 
nurodo, kad asmens duomenis gavėjui 
trečiojoje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje galima perduoti, jeigu:
a) su asmens duomenų apsauga susijusios 
tinkamos apsaugos priemonės nustatytos 
teisiškai privalomu dokumentu; arba
b) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su asmens 
duomenų perdavimu susijusias aplinkybes 
ir daro išvadą, kad nustatytos tinkamos su 
asmens duomenų apsauga susijusios 
apsaugos priemonės.
2. Sprendimus dėl duomenų perdavimo 
pagal 1 dalies b punktą privalo priimti 
tinkamai įgalioti darbuotojai. Šie 
duomenų perdavimai turi būti nurodyti 
dokumentuose, kurie paprašius turi būti 
pateikti priežiūros institucijai.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Perdavimas remiantis tinkamomis 

apsaugos priemonėmis

1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, asmens duomenis 
gavėjui trečiojoje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje galima perduoti, jeigu:
a) teisiškai privalomoje priemonėje yra 
numatytos tinkamos garantijos asmens 
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duomenų apsaugai,
b) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su asmens 
duomenų perdavimu susijusias aplinkybes 
(34 straipsnio 2 dalis) ir padarė išvadą, 
kad nustatytos tinkamos su asmens 
duomenų apsauga susijusios apsaugos 
priemonės, arba
c) konkrečiu atveju (36 straipsnis) 
leidžiamas asmens duomenų perdavimas 
net ir Komisijai nustačius, kad nėra 
tinkamo duomenų apsaugos lygio. 

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35b straipsnis
Asmens duomenų iš kitų valstybių narių 

perdavimas
1. Valstybės narės numato, kad kiekvienas 
kompetentingos institucijos vykdomas 
asmens duomenų perdavimas, kurį atlieka 
arba parengia kitos valstybės narės 
atsakinga institucija, įskaitant tolesnį 
perdavimą trečiajai šaliai arba 
tarptautinei organizacijai yra leistinas tik 
jeigu:
a) gavėjas trečiojoje šalyje arba 
gaunančioji tarptautinė organizacija yra 
atsakingi už rizikos prevenciją, 
nusikalstamos veikos tyrimą, nustatymą, 
patraukimą už ją baudžiamojon 
atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų
vykdymą;
b) valstybė narė, iš kurios buvo perduoti 
duomenys, laikydamasi atitinkamos 
nacionalinės teisės, sutiko su tokiu 
perdavimu ir
c) 34a straipsnio 3 dalyje ir 35 straipsnio 
b ir c punktuose nurodytais atvejais ir 
duomenis perduodanti valstybė narė, 
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laikydamasi atitinkamos nacionalinės 
teisės, garantijas perduodamų duomenų 
apsaugai laiko pakankamomis. 
2. Perdavimas iš anksto negavus sutikimo 
pagal 1 dalies b punktą leidžiamas, tik 
jeigu perduoti duomenis yra būtina 
tiesioginės ir rimtos grėsmės valstybės 
narės ar trečiosios valstybės visuomenės 
saugumui ar svarbiems valstybės narės 
interesams prevencijos tikslais, o 
išankstinio sutikimo neįmanoma gauti 
laiku. Už sutikimo davimą atsakinga 
institucija informuojama nedelsiant.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto 
nuostatų, asmens duomenys gali būti 
perduodami tik jeigu tai numatyta juos 
perduodančios valstybės narės 
nacionalinėje teisėje, atsižvelgiant į:

a) duomenų subjekto konkrečius teisėtus 
interesus  arba
b) vyraujančius teisėtus interesus, visų 
pirma svarbius viešuosius interesus.
4. Asmens duomenys gali būti 
perduodami privatiems subjektams tik 
laikantis 7a straipsnio 1 dalies ir 7b 
straipsnio 1 dalies nuostatų.

Pagrindimas

35b straipsnis atitinka pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 13 straipsnį; Jame nagrinėjamos 
specifinės nuostatos, susijusios su duomenimis, gautais kitų valstybių narių, ir numatoma 
speciali jų apsauga. Nuostata apsaugomos ir pačios valstybės narės iš kurių šie duomenys yra 
kilę bei sukuriamas apsikeitimui duomenimis Sąjungos viduje reikalingas pasitikėjimas, kad 
perduoti duomenys nebus toliau tvarkomi valstybės gavėjos nuožiūra.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
Nukrypti leidžiančios nuostatos



AD\933622LT.doc 43/54 PE502.007v03-00

LT

Nukrypdamos nuo 34 ir 35 straipsnių, 
valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenys į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai gali būti perduodami, tik 
jeigu:
a) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto 
arba kito asmens interesai;
b) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti teisėti duomenų subjekto 
interesai, kai tai numatyta pagal asmens 
duomenis perduodančios valstybės narės 
teisę; arba
c) perduoti duomenis būtina, kad būtų 
užkirstas kelias tiesioginei ir didelei 
grėsmei valstybės narės arba trečiosios 
šalies visuomenės saugumui; arba
d) atskirais atvejais perduoti duomenis 
būtina nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais; 
arba
e) atskirais atvejais perduoti duomenis 
būtina, kad būtų nustatyti, vykdomi ar 
ginami teisiniai reikalavimai, susiję su 
konkrečių nusikalstamų veikų prevencija, 
tyrimu, nustatymu ar traukimu 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
konkrečių baudžiamųjų sankcijų 
vykdymu.

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Duomenų perdavimui taikomos išimtys, 

konkrečiais atvejais įvertinus 
konkuruojančius interesus

1. Jei Komisija pagal 34 straipsnio 5 dalį 
nustato, kad nėra užtikrintas tinkamas 
apsaugos lygis, asmens duomenys 
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neperduodami trečiajai šaliai, teritorijai, 
tvarkymo sričiai šioje trečiojoje šalyje, 
arba atitinkamai tarptautinei 
organizacijai, jeigu konkrečiu atveju 
duomenų subjekto teisėti interesai užkirsti 
kelią tokiam perdavimui yra svarbesni nei 
visuotinis interesas šiuos duomenis 
perduoti.
2. Vertinant konkuruojančius interesus 
pagal 1 dalį kiekvienu konkrečiu atveju 
būtina atsižvelgti ir į saugos lygio 
tinkamumą. Vertinant ar konkrečiu atveju 
turimas pakankamas saugos lygis 
atsižvelgiama į visas aplinkybes, kurios 
yra svarbios perduodant duomenis, ypač:
a) ketinamų perduoti duomenų pobūdį;
b) tikslą, kuriuo juos ketinama perduoti, 
ir
c) trečiojoje šalyje numatomo jų tvarkymo 
trukmę.
3. Nukrypdamos nuo 1 ir 35 straipsnio 
nuostatų, valstybės narės gali nustatyti, 
kad asmens duomenys trečiajai šaliai arba 
tarptautinei organizacijai gali būti 
perduodami, tik jeigu:
a) duomenų perdavimas būtinas siekiant 
apsaugoti ypač svarbius teisėtus duomenų 
subjekto arba kito asmens interesus, visų 
pirma jų fizinio saugumo ir gerovės 
požiūriais;
b) duomenų perdavimas būtinas siekiant 
apsaugoti teisėti duomenų subjekto 
interesus, kai tai numatyta pagal asmens 
duomenis perduodančios valstybės narės 
teisę; arba
c) duomenų perdavimas būtinas siekiant 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 
sankcijų vykdymo tikslais, arba
d) atskirais atvejais duomenų perdavimas 
būtinas siekiant nustatyti, vykdyti ar ginti 
teisinius reikalavimus, susijusius su 
konkrečių nusikalstamų veikų prevencija, 
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tyrimu, nustatymu ar traukimu 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
konkrečių baudžiamųjų sankcijų 
vykdymu. 
4. Konkrečiu atveju galima laikyti kad 
egzistuoja tinkamas apsaugos lygis, kai 
trečioji šalis, teritorija, tvarkymo sektorius 
arba tarpvalstybinė ar tarptautinė įstaiga 
šioje trečiojoje šalyje ar tarptautinė 
organizacija užtikrina atitinkamą 
perduotų duomenų apsaugos lygį. 

Pagrindimas

Nauja 36 straipsnio formuluotė yra logiška 34 ir 35 straipsnių tąsa. Griežtai ribojamais 
atskirais atvejais, siekiant apsaugoti tokias vertybes kaip sveikata ir gyvybė, būtina palikti 
galimybę perduoti duomenis trečiosioms valstybėms, nepaisant neigiamos nuomonės dėl 
tinkamumo ir laikantis griežčiausių sąlygų.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja asmens duomenų 
gavėją apie visus duomenų tvarkymo 
apribojimus ir imasi visų pagrįstų veiksmų 
šių apribojimų vykdymui užtikrinti.

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas informuoja asmens duomenų 
gavėją apie visus duomenų tvarkymo 
apribojimus ir imasi visų pagrįstų veiksmų 
šių apribojimų vykdymui užtikrinti. Pirmas 
sakinys taikomas ir visiems tvarkymo 
apribojimams, kurių duomenų valdytojas 
privalo laikytis pagal 7a straipsnio 3 dalį.

Pagrindimas

Perduodant duomenis ES viduje, nacionaliniai duomenų tvarkymo apribojimai galioja tik kai 
šie duomenys vėliau yra perduodami trečiajai valstybei. Priešingu atveju būtų nepakankamas 
pasitikėjimas keičiantis duomenimis ES viduje.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama įgyvendinti 1 dalį, Komisija 
imasi reikiamų veiksmų, kad gerintų 
santykius su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
jų priežiūros institucijomis, jeigu Komisija 
nusprendė, kad jos užtikrina tinkamą 
apsaugos lygį, kaip apibrėžta 34 straipsnio 
3 dalyje.

2. Siekdama įgyvendinti 1 dalį, Komisija, 
šios direktyvos taikymo srityje, imasi 
reikiamų veiksmų, kad gerintų santykius su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis, visų pirma jų priežiūros 
institucijomis, jeigu Komisija nusprendė, 
kad jos užtikrina tinkamą apsaugos lygį, 
kaip apibrėžta 34 straipsnio 3 dalyje. Tuo 
pačiu Komisija tinkamai atsižvelgia į 
valstybių narių kompetenciją ir jų pagal 
šią kompetenciją vykdytas teisines arba 
faktines priemones.

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasibaigus nario kadencijai arba jam 
atsistatydinus, jis toliau eina savo pareigas, 
kol paskiriamas naujas narys.

5. Pasibaigus nario kadencijai arba jam 
atsistatydinus, jis toliau eina savo pareigas, 
to paprašius, kol paskiriamas naujas narys.

Pagrindimas

Jeigu narys atleistas dėl rimtų prasižengimų būtų netinkama besąlygiškai jam leisti tęsti 
veiklą iki naujo nario paskyrimo. Todėl tęsti veiklą gali būti įmanoma tik to paprašius.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija savo valstybės narės 
teritorijoje naudojasi pagal šią direktyvą jai 
suteiktais įgaliojimais.

1. Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija savo valstybės narės 
teritorijoje bent jau naudojasi pagal šią 
direktyvą jai suteiktais įgaliojimais.

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stebi ir užtikrina pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų ir jų įgyvendinimo 
priemonių taikymą;

a) bent jau stebi ir užtikrina pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų ir jų 
įgyvendinimo priemonių taikymą;

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nagrinėja skundus, kuriuos pagal 50 
straipsnį pateikė bet kuris duomenų 
subjektas arba tam subjektui atstovaujanti 
tinkamus įgaliojimus turinti asociacija,
tinkamai tiria skundą ir per pagrįstą 
laikotarpį informuoja duomenų subjektą 
arba asociaciją apie skundo tyrimo eigą ir 
rezultatą, visų pirma tais atvejais, kai 
būtina tęsti tyrimą arba derinti su kita 
priežiūros institucija;

b) nagrinėja skundus, kuriuos pateikė bet 
kuris duomenų subjektas, tinkamai juos
tiria ir per pagrįstą laikotarpį informuoja 
duomenų subjektą apie skundo tyrimo eigą 
ir rezultatą, visų pirma tais atvejais, kai 
būtina tęsti tyrimą arba derinti su kita 
priežiūros institucija;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas išbraukus 50 straipsnyje minimą teisę į kolektyvinį ieškinį.

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) atlieka tyrimus pagal skundą, arba kitos 
priežiūros institucijos prašymu ir per 
pagrįstą laikotarpį informuoja atitinkamą 
duomenų subjektą, jei jis pateikė skundą, 
apie tyrimo rezultatą; priežiūros institucija 
tokius tyrimus gali vykdyti savo iniciatyva, 
laikydamasi nacionalinėje teisėje 
nustatytų apribojimų; 



PE502.007v03-00 48/54 AD\933622LT.doc

LT

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įgaliojimai dalyvauti teismo procesuose, 
jeigu buvo pažeistos pagal šią direktyvą 
priimtos nuostatos, arba atkreipti teisminių 
institucijų dėmesį į tokius pažeidimus.

c) įgaliojimai dalyvauti teismo procesuose, 
jeigu buvo pažeistos pagal šią direktyvą 
priimtos nuostatos, arba atkreipti teisminių 
institucijų dėmesį į tokius pažeidimus. 
Priežiūros institucijos priimti sprendimai, 
dėl kurių pateikiami skundai, gali būti 
apskundžiami teismuose.

Pagrindimas

Įtraukta teisė kreiptis į teismus yra aiškiai būtina, o formuluotė pažodžiui perimta iš 
pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnio 2 dalies c punkto.

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos

49 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pataria Komisijai visais su asmens 
duomenų apsauga Sąjungoje susijusiais 
klausimais, įskaitant dėl visų siūlomų šios 
direktyvos pakeitimų;

a) pataria Europos institucijoms visais su 
asmens duomenų apsauga Sąjungoje 
susijusiais klausimais, įskaitant dėl visų 
siūlomų šios direktyvos pakeitimų;

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Neribodamos galimybių imtis bet kokių 
administracinių teisių gynimo priemonių, 
įskaitant teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai, valstybės narės užtikrina 
kiekvieno fizinio asmens teisę imtis 
teisminių teisių gynimo priemonių, jeigu 
mano, kad pagal šią direktyvą priimtomis 
nuostatomis nustatytos jų teisės buvo 

Neribodamos galimybių imtis bet kokių 
administracinių teisių gynimo priemonių, 
įskaitant teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai, valstybės narės užtikrina 
kiekvieno fizinio asmens teisę imtis 
teisminių teisių gynimo priemonių, jeigu 
pagal šią direktyvą priimtomis nuostatomis 
nustatytos jų teisės buvo pažeistos dėl to, 



AD\933622LT.doc 49/54 PE502.007v03-00

LT

pažeistos dėl to, kad jų asmens duomenys 
buvo tvarkomi nesilaikant šių nuostatų.

kad jų asmens duomenys buvo tvarkomi 
nesilaikant šių nuostatų.

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad bet kuris 
asmuo, patyręs žalą dėl neteisėtos 
duomenų tvarkymo operacijos ar bet kokio 
veiksmo, nesuderinamo su pagal šią 
direktyvą priimtomis nuostatomis, turi teisę 
reikalauti, kad duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

1. Valstybės narės nustato, kad bet kuris 
asmuo, patyręs žalą dėl neteisėtos 
duomenų tvarkymo operacijos ar bet kokio 
veiksmo, nesuderinamo su pagal šią 
direktyvą priimtomis nuostatomis, turi teisę 
reikalauti, kad duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas atlygintų patirtą žalą, 
pagal nacionalinės teisės nuostatas.

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a.  Kai valstybės narės kompetentinga 
institucija persiuntė asmens duomenis, 
duomenų gavėjas, atsižvelgdamas į savo 
atsakomybę nukentėjusiajai šaliai pagal 
nacionalinę teisę, negali gindamasis 
pareikšti, kad persiųsti duomenys buvo 
netikslūs. Jeigu gavėjas sumoka 
kompensaciją už žalą, patirtą naudojantis 
neteisingai persiųstais duomenimis, 
persiunčiančioji kompetentinga institucija 
duomenų gavėjui kompensuoja žalai 
atlyginti sumokėtą sumą, atsižvelgdama į 
galimą duomenų gavėjo kaltę.

Pagrindimas

Žr. pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 19 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnis



PE502.007v03-00 50/54 AD\933622LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų pažeidimus, ir imasi visų 
būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų 
vykdymas. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės patvirtina tinkamas 
priemones, skirtas užtikrinti, kad būtų 
visiškai laikomasi šios direktyvos 
nuostatų, visų pirma nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų pažeidimus, ir imasi visų 
būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų 
vykdymas. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Pagrindimas

Žr. pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 24 straipsnį.

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 28 straipsnio 5 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

2. 34 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Pakeitimas, būtinas dėl išbraukus 28 straipsnio 5 dalyje minimą delegavimą ir dėl perėjimo 
nuo įgyvendinimo prie deleguotųjų aktų, minimą 34 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 28 straipsnio 5 
dalyje nurodytus įgaliojimus. Sprendimu 
dėl atšaukimo panaikinami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 34 straipsnio 3 
dalyje nurodytus įgaliojimus. Sprendimu 
dėl atšaukimo panaikinami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
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kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jame 
nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio 
jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jame 
nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio 
jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

Pagrindimas

Pakeitimas, būtinas dėl išbraukus 28 straipsnio 5 dalyje minimą delegavimą ir dėl perėjimo 
nuo įgyvendinimo prie deleguotųjų aktų, minimą 34 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 28 straipsnio 5 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

5. Pagal 34 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Pagrindimas

Pakeitimas, būtinas dėl išbraukus 28 straipsnio 5 dalyje minimą delegavimą ir dėl perėjimo 
nuo įgyvendinimo prie deleguotųjų aktų, minimą 34 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Pakeitimas, būtinas dėl 34 straipsnio 5 dalies pakeitimų.

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautiniai susitarimai, kuriuos valstybės 
narės sudarė prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai, prireikus iš dalies pakeičiami 
per ne ilgesnį kaip penkerių metų 
laikotarpį po šios direktyvos įsigaliojimo.

1. Tarptautiniai susitarimai, kuriuos 
valstybės narės sudarė prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai, prireikus iš dalies pakeičiami 
per ne ilgesnį kaip dešimties metų 
laikotarpį po šios direktyvos įsigaliojimo, 
jeigu jiems nėra taikomi specialūs 
patikrinimai. 
2. Nepaisant 1 dalies nuostatų, 36 
straipsnyje nurodytos nuostatos taikomos 
pagal analogiją iki šios direktyvos 
įsigaliojimo priimtiems tarptautiniams 
susitarimams, jeigu priimama neigiama 
išvada dėl tinkamumo.

Pagrindimas

Penkerių metų laikotarpis dėl egzistuojančių tarptautinių susitarimų skaičiaus ir sudėtingumo 
yra per trumpas. 36 straipsnis negali būti taikomas vien tik valstybėms narėms, tačiau taip 
pat turi būti taikomas ir galiojantiems tarptautiniams susitarimams.

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
X priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X priedas
Sąrašas šalių, teritorijų arba tvarkymo 

sektorių trečiosiose šalyse arba 
tarptautinėse organizacijose, kurios 

užtikrina pakankamą duomenų apsaugos 
lygį pagal 34 straipsnio 2 dalies nuostatas.
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Pagrindimas

Pakeitimas, reaguojant į 34 straipsnio pakeitimus.
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