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ĪSS PAMATOJUMS

ES pamatoti vēlas izveidot visaptverošu, saskanīgu, mūsdienīgu un augsta līmeņa datu 
aizsardzības sistēmu, jo datu aizsardzības jomā veicamie uzdevumi ir daudzveidīgi. To starpā 
ir globalizācija, tehnoloģiskā attīstība, darbību pieaugumu tiešsaistē un datu biežāka 
izmantošana noziedzīgos nolūkos, kā arī drošības apsvērumi.

Tādēļ ar attiecīgajiem Eiropas tiesību aktu noteikumiem (LESD 16. pants un ES Pamattiesību 
hartas 8. pantā atzītās autonomās tiesības uz personas datu aizsardzību) katram iedzīvotājam 
ir jānodrošina tiesiskā noteiktība un jārada uzticība datu pārziņu un jo īpaši prokuratūras un 
tiesībaizsardzības iestāžu rīcībai, jo datu aizsardzības noteikumu pārkāpumi var nopietni 
apdraudēt ne vien katra cilvēka pamattiesības un pamatbrīvības, bet arī dalībvalstu vērtības.

Tādā veidā Eiropas Parlaments vienmēr ir ņēmis vērā to, ka pamattiesībās uz personas datu un 
privātās dzīves aizsardzību ir ietverta arī personas aizsardzība pret pašas valsts iespējamu 
novērošanu un personas datu ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpēc ir loģiski, ka Komisija 
ierosinājusi direktīvu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko 
veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu 
pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, un atzinuma 
sagatavotājs šo priekšlikumu kopumā vērtē atzinīgi.

Tomēr noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas un sodu izpildes jomā datu aizsardzība ir 
jāpielāgo citiem apsvērumiem, kas saistīti ar tiesiskumu un izriet no valsts monopola spēka 
pielietošanā. Riska novēršanas, vispārējās drošības atjaunošanas vai garantēšanas, kā arī 
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas un sodu izpildes jomā tiesības uz datu aizsardzību ir 
jāpielāgo atbilstoši valsts pienākumiem, un jānodrošina, lai valsts šos pienākumus joprojām 
varētu efektīvi īstenot visu iedzīvotāju labā.

Datu aizsardzības tiesību aktiem Eiropas līmenī pamatā ir raksturīgi atšķirīgi kompetences 
līmeņi. Kādreizējam pirmajam pīlāram ir raksturīga ļoti tālejoša kompetence, kas izriet no 
iekšējā tirgus. Savukārt kādreizējā trešā pīlāra pamatā ir sadarbība, nevis iekļaušana Kopienas 
kompetencē. Līdz ar to Pamatlēmums 2008/977/TI ir visplašāk izstrādātais instruments 
obligāto standartu noteikšanai šajā jomā.

Turklāt jāņem vērā, ka tieši policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās gadsimtu gaitā 
veidojušas pilnīgi atšķirīgas ES dalībvalstu tiesiskās tradīcijas, un šajā jutīgajā jomā 
iedibinātajās valstu struktūrās un tradīcijās izmaiņām ar Eiropas tiesību aktiem ir jātiek 
ieviestām ļoti piesardzīgi un pakāpeniski.

Arī situācija attiecībā uz LESD 16. panta piemērošanas jomu saistībā ar Eiropas datu 
aizsardzības tiesību aktiem ir pretrunīga un kļūs skaidrāka, izmantojot Tiesas judikatūru. Tas 
rada juridisku nenoteiktību, kas, kā uzskata atzinuma sagatavotājs, būtu jāatrisina pragmatiski.
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Proti, Komisijas ierosinātajā direktīvas projektā direktīvas piemērošanas jomā ir iekļauta datu 
apmaiņa valsts līmenī, turpretī LESD 16. panta 2. punktā ES ir paredzēta kompetence tikai 
saistībā ar Savienības tiesību aktu darbības jomu. Šajā jomā nav iekļauta datu apstrāde valsts 
līmenī policijas darbības jomā (LESD 87. pants).

Datu aizsardzības īpatnība ir tās horizontālā ietekme, kas mēdz izpausties jomās, uz kurām 
neattiecas neierobežota ES kompetence, tādējādi, iespējams, pārkāpjot subsidiaritātes 
principu.

Ņemot vērā minētos apsvērumus, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka direktīvā būtu jānosaka 
tikai obligātie standarti. Tādējādi jautājums par datu aizsardzību „ tikai pārrobežu” vai „ arī 
valsts” līmenī praksē vairs nav aktuāls — jebkurā gadījumā iespējams saglabāt augstāku datu 
aizsardzības līmeni.

Tomēr, lai saglabātu līdzsvaru ar datu aizsardzību kā pamattiesībām, vienlaikus direktīvā ir 
jānostiprina individuālās tiesības un tās skaidri jādefinē. Ir jāparedz pārredzamības un 
kontroles principi, taču tie nedrīkst būt pretrunā nolūkam novērst risku un veikt 
kriminālvajāšanu par noziedzīgiem nodarījumiem.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka vajadzīgi tālāk izklāstītie grozījumi, lai, no vienas puses, 
nodrošinātu līdzsvaru starp valsts monopolu spēka pielietošanā un sabiedriskās drošības un 
kārtības un iedzīvotāju fiziskās neaizskaramības garantēšanu un, no otras puses, — tiesībām
uz datu aizsardzību.

I nodaļa

- Direktīvas piemērošanas jomā tiek iekļauta riska novēršana (1. pants).

- Tiek skaidri noteikts, ka dalībvalstis drīkst pieņemt stingrākus noteikumus (1. pants).
Direktīvas mērķis nav saskaņošana, bet gan obligāto standartu noteikšana.

- Direktīvas darbības joma tiek paplašināta, iekļaujot Savienības iestādes, struktūras, 
birojus un aģentūras (2. pants).

II nodaļa

- Galvenās iedaļas „Personas datu apstrādes principi” formulējums tiek pielīdzināts 
formulējumam Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Īstenojot tiesību aktu kopuma 
pieeju, šiem principiem jābūt vienādiem (4. pants).

- Tiek svītrots 5. pants, jo tas palielina dalībvalstu administratīvo un finansiālo slogu;
nav analizētas arī juridiskās sekas.
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- Datu apstrādes nolūka ierobežojumi ir nozīmīgs datu aizsardzības tiesību princips.
Direktīvas 6. un 7. pants ir pilnībā grozīti un paplašināti, ņemot vērā Pamatlēmumu 
2008/977/TI (šajā gadījumā — 8. pantu (precizitāte), 3. pantu (nolūka ierobežojumi) 
un 13. pantu (no citām ES valstīm nosūtītu personas datu apstrādes nolūka 
ierobežojumi)).

III nodaļa

III nodaļas grozījumos galvenā uzmanība pievērsta prasībai par individuālo aspektu un 
konkrētai, individuālai prasībai atklāt saglabāto informāciju.

- Iespēja ierobežot tiesības uz informāciju (12. pants) attiecas tika uz atsevišķiem 
gadījumiem, kuros jāveic pārbaude, tādējādi nostiprinot individuālās tiesības.

- Tiek ierobežotas tiesības uz informāciju datu vākšanas brīdī, ja nav iesniegta prasība, 
dodot priekšroku dalībvalsts noteikumiem.

- Ir pārstrādāts un pastiprināts formulējums tiesībām dzēst un labot datus. Tomēr 
vienlaikus tiek ieviesti izņēmumi dzēšanas tiesībām, piemēram, juridisks pienākums 
saglabāt datus.

IV nodaļa

- Tā kā 20. pants „Kopīgi pārziņi” mazina datu aizsardzības prasības, tas tiek svītrots.
Ārējās sadarbības laikā abiem pārziņiem ir jābūt kopējai atbildībai pret datu subjektu.

- Atbilstoši Pamatlēmuma 2008/977/TI 10. pantam direktīvas 23. pants 
„Dokumentācija” ir kļuvis kompaktāks. Tāpēc tiek svītrots 24. pants „Reģistrs”.

- Direktīvas 27. pants „Apstrādes drošība” tiek saskaņots ar pamatlēmuma 22. panta 
tekstu.

- No Pamatlēmuma 2008/977/TI 23. panta pārņemti noteikumi attiecībā uz iepriekšējām 
konsultācijām/ietekmes uz privātumu novērtējumu un iekļauti jaunajā 28.a pantā.

- Ziņojumus par datu aizsardzības pārkāpumiem vairs nav paredzēts sniegt datu 
subjektam, bet gan tikai uzraudzības iestādei (28. un 29. pants).

V nodaļa
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- Direktīvas 35.b pantā pārņemti pamatlēmuma 13. panta noteikumi un izklāstīti īpaši 
noteikumi to datu apstrādei, kurus nosūtījušas citas dalībvalstis.

- Direktīvas 36. pantam ir jauns formulējums. Par spīti tam, ka konstatēts nepietiekams 
aizsardzības līmenis, stingri ierobežotos konkrētos gadījumos un ievērojot stingrus 
noteikumus, ir jānodrošina iespēja nosūtīt datus uz trešām valstīm, lai ievērotu vitālas 
intereses, proti, dzīvības apdraudējuma gadījumā.

VIII nodaļa

- Direktīvas 50. pantā tiek svītrotas tiesības iesniegt kolektīvas sūdzības. Sūdzības 
pamatā ir jābūt individuālam nolūkam un konkrētam gadījumam.

Deleģētie un īstenošanas akti

- Komisijas priekšlikums ir pārstrādāts, lai attiecībā uz deleģēto un īstenošanas aktu 
īstenošanu tiktu piemēroti vienādi noteikumi un pilnvaras netiktu pārvietotas. Tāpat kā 
ieplānotajos Vispārīgās datu aizsardzības regulas projekta (COM(2012)0011) 
grozījumos arī šajā gadījumā priekšroka tiek dota deleģētajiem tiesību aktiem vai 
lēmumu pieņemšanai dalībvalstu līmenī.

Ārpuslīgumiskā atbildība

- Eiropas Komisija var nepareizi noteikt datu aizsardzības līmeņa atbilstības pakāpi 
trešā valstī vai starptautiskā organizācijā un tādējādi nodarīt kaitējumu. Direktīvā ir 
jāmin arī šādi gadījumi.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Konsekventas un augsta līmeņa 
personas datu aizsardzības nodrošināšana 
personām un personas datu apmaiņas 

(7) Konsekventas un augsta līmeņa 
personas datu aizsardzības nodrošināšana 
personām un personas datu apmaiņas 
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veicināšana starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir būtiska, lai 
nodrošinātu efektīvu policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās. Šajā 
nolūkā personu tiesību un brīvību 
aizsardzības līmenim attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko veikušas kompetentās 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, ir jābūt vienādam visās 
dalībvalstīs. Lai personas datu aizsardzība 
visā Savienībā būtu efektīva, nepieciešams 
stiprināt datu subjektu tiesības un to 
personu pienākumus, kas apstrādā 
personas datus, turklāt nepieciešams 
piešķirt arī līdzvērtīgas pilnvaras 
uzraudzīt un nodrošināt personas datu 
aizsardzības noteikumu ievērošanu 
dalībvalstīs.

veicināšana starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir būtiska, lai 
nodrošinātu efektīvu policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās. Šajā 
nolūkā visās dalībvalstīs attiecībā uz 
ikvienu personas datu apstrādi, ko veikušas 
kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, ir jānodrošina
obligāto standartu ievērošana.

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Fizisku personu aizsardzībai vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai no 
izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei tādas 
darbības gaitā, kas ir ārpus Savienības 
tiesību aktu darbības jomas, jo īpaši 
attiecībā uz valsts drošību, vai datiem, 
kurus apstrādā Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, 
piemēram, Eiropas Policijas birojs vai 

(15) Fizisku personu aizsardzībai vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai no 
izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei tādas 
darbības gaitā, kas ir ārpus Savienības 
tiesību aktu darbības jomas, jo īpaši 
attiecībā uz valsts drošību.
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Eurojust.

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu fizisku personu. Lai 
noteiktu, vai fiziska persona ir 
identificējama, būtu jāņem vērā visi 
līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita persona 
pamatoti varētu izmantot, lai identificētu 
personu. Aizsardzības principus nebūtu 
jāpiemēro datiem, ko sniedz anonīmi — tā, 
ka datu subjekts vairs nav identificējams.

(16) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu fizisku personu. Lai 
noteiktu, vai fiziska persona ir 
identificējama, būtu jāņem vērā visi 
līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita persona, 
kas sadarbojas ar pārzini, pamatoti varētu 
izmantot, lai identificētu personu. 
Aizsardzības principus nebūtu jāpiemēro 
datiem, ko sniedz anonīmi — tā, ka datu 
subjekts vairs nav identificējams.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Personas datu apstrādei, kas tiek 
veikta, policijai un tiesu iestādēm 
sadarbojoties krimināllietās, ir raksturīgi, 
ka tiek apstrādi personas dati, kas attiecas 
uz dažādām datu subjektu kategorijām. 
Tāpēc ir nepieciešams, cik vien iespējams, 
skaidri nodalīt dažādu datu subjektu 
kategoriju personas datus, piemēram, 
aizdomās turēto, notiesāto, cietušo un 
trešo personu, piemēram, liecinieku, 
personu, kam ir attiecīga informāciju vai 
kontakti, un aizdomās turēto un notiesāto 
līdzdalībnieku personas datus.

svītrots

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Cik vien iespējams, personas dati 
būtu jānošķir atkarībā no to precizitātes 
un uzticamības pakāpes. Fakti būtu 
jānošķir no personiskiem vērtējumiem, lai 
nodrošinātu gan personu aizsardzību, gan 
kompetento iestāžu rīcībā esošās 
informācijas kvalitāti un uzticamību.

svītrots

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Nosakot sīki izstrādātus noteikumus 
par formātu un kārtību, kādā jāpaziņo par 
personas datu aizsardzības pārkāpumiem, 
būtu pienācīgi jāņem vērā apstākļi, kādos 
noticis pārkāpums, tostarp tas, vai 
personas dati ir bijuši aizsargāti ar 
piemērotiem tehniskiem aizsarglīdzekļiem, 
ar kuru palīdzību var efektīvi ierobežot 
ļaunprātīgas izmantošanas iespējamību. 
Turklāt, izstrādājot šādus noteikumus un 
kārtību, būtu jāņem vērā kompetento 
iestāžu likumīgās intereses gadījumos, 
kad priekšlaicīga izpaušana varētu 
nevajadzīgi kavēt pārkāpuma apstākļu 
izmeklēšanu.

svītrots

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
nosūtīšana uz trešo valsti tiek veikta tikai, 
ja tā ir nepieciešama, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un pārzinis 
trešā valstī vai starptautiskajā organizācijā 

(45) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
nosūtīšana uz trešo valsti tiek veikta tikai,
ja tā ir nepieciešama, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un pārzinis 
trešā valstī vai starptautiskajā organizācijā 
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ir kompetenta iestāde šīs direktīvas 
izpratnē. Nosūtīšana var notikt gadījumos, 
kad Komisija ir nolēmusi, ka attiecīga 
trešā valsts vai starptautiskā organizācija 
nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni 
vai ir noteikti atbilstoši aizsardzības 
pasākami.

ir kompetenta iestāde šīs direktīvas 
izpratnē.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Kaut arī šī direktīva ir piemērojama 
arī valsts tiesu darbībai, ja tiesa personas 
datus apstrādā, veicot tiesas spriešanas 
funkciju, šāda apstrāde nebūtu jāiekļauj 
uzraudzības iestādes kompetencē, lai 
saglabātu tiesnešu neatkarību, pildot savus 
uzdevumus. Tomēr šo izņēmumu būtu 
jāattiecina tikai uz tiesas spriešanas 
darbībām tiesas lietā, tas nebūtu 
jāattiecina uz citām darbībām, kurās 
tiesneši varētu būt iesaistīti saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem.

(55) Kaut arī šī direktīva ir piemērojama 
arī valsts tiesu darbībai, ja tiesa personas 
datus apstrādā, veicot tiesas spriešanas 
funkciju, šāda apstrāde nebūtu jāiekļauj 
uzraudzības iestādes kompetencē, lai 
saglabātu tiesnešu neatkarību, pildot savus 
uzdevumus.

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus — proti, visās dalībvalstis 
aizsargāt fizisku personu pamattiesības 
un pamatbrīvības un jo īpaši tiesības uz 
personas datu aizsardzību un nodrošināt, 
ka kompetentās iestādes Savienībā brīvi 
apmainās ar personas datiem, — nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka rīcības mēroga un 
iedarbības dēļ šos mērķus var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 

svītrots



AD\933622LV.doc 11/52 PE502.007v02-00

LV

par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
73 apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Lai nodrošinātu visaptverošu un 
konsekventu personas datu aizsardzību 
Savienībā, starptautiski nolīgumi, ko 
dalībvalstis noslēgušas pirms šīs 
direktīvas stāšanās spēka, būtu jāgroza 
saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko kompetentās iestādes 
veic, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus.

1. Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko kompetentās iestādes 
veic, lai novērstu risku, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem, kā arī izpildītu 
kriminālsodus.

Pamatojums

Attiecībā uz policijas veikto riska novēršanu ir sarežģīti noteikt direktīvas un regulas 
piemērošanas jomas. Ja risks, kas jānovērš, nav noziedzīgs nodarījums un tāpēc policijai 
attiecīgi nav jānovērš noziedzīgs nodarījums direktīvas priekšlikuma 1. panta 1. punkta 
nozīmē, direktīvu nevar piemērot (piemēram, attiecībā uz bezvēsts pazudušo personu lietām, 
pašnāvībām). Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumi ir pilnīgi nepiemērojami riska 
novēršanai.
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Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis: 2. Šajā direktīvā paredzētie obligātie 
noteikumi neliedz dalībvalstīm saglabāt 
vai ieviest tādus personas datu 
aizsardzības noteikumus, kas paredz 
augstāku aizsardzības līmeni.

Pamatojums

Šai direktīvai nebūtu jāaizstāj valstu pašreizējie noteikumi, bet gan jāizveido Eiropas mēroga 
obligātie aizsardzības standarti. Tādēļ ir skaidri jānosaka, ka dalībvalstis drīkst pieņemt 
stingrākus noteikumus.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošina, ka personas datu brīva 
aprite starp kompetentajām iestādēm 
Savienībā nav ierobežota vai aizliegta, 
pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi.

svītrots

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ko veic Savienības iestādēs, struktūrās, 
birojos un aģentūrās.

svītrots

Pamatojums

Direktīva būtu jāpiemēro arī ES iestādēm un struktūrām.
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Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 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 
identitātes faktoriem;

(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, kas sadarbojas ar 
pārzini, 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 
identitātes faktoriem;

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa –9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un 
nepārprotama norāde uz datu subjekta 
vēlmēm, ar kuru datu subjekts vai nu 
paziņojuma, vai skaidras apstiprinošas 
darbības veidā sniedz piekrišanu savu 
personas datu apstrādei;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts datu subjekta piekrišanas jēdziens. Lai gan pilsoņu un valsts 
interešu līmeņi principā nevar būt vienādi, atsevišķos gadījumos piekrišana var būt 
pamatojums, piemēram, lai veiktu DNS masveida analīzes.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) "kompetentās iestādes" ir visas 
publiskās iestādes, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana, saukšana pie 
atbildības par tiem vai kriminālsodu 
izpilde;

(14) ) “kompetentās iestādes” ir visas 
publiskās iestādes, kuru kompetencē ir 
riska, noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana, saukšana pie 
atbildības par tiem vai kriminālsodu 
izpilde, tostarp Eiropas Savienības 
iestādes un struktūras, biroji un 
aģentūras;

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) godprātīgi un likumīgi apstrādātiem; a) apstrādātiem likumīgi, taisnīgi un 
pārredzamā un pārbaudāmā veidā 
attiecībā uz datu subjektu;

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
4. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un ne pārlieku 
apjomīgiem, ņemot vērā nolūkus, kādos
tos apstrādā;

c) adekvātiem, atbilstīgiem un 
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem tos 
apstrādā; datus jāapstrādā tikai tad, ja 
datu anonīma apstrāde nav pietiekoša 
attiecīgā nolūka sasniegšanai, un tikai tik 
ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams panākt, apstrādājot 
informāciju, kas neietver personas datus;

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
4. pants – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem personas 
datus apstrādā;

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju, tomēr ne ilgāk, kā 
tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā;

Pamatojums

Ar šo grozījumu direktīva tiek saskaņota ar Regulu par datu aizsardzību. Tā kā tiek īstenota 
tiesību aktu kopuma pieeja, abiem tiesību aktiem jāpiemēro vieni un tie paši datu apstrādes 
principi.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
4. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) un personas datus apstrādāt ir pārziņa 
pienākums un atbildība, kurš nodrošina 
atbilstību noteikumiem, kas pieņemti, 
pamatojoties uz šo direktīvu.

f) un datus drīkst apstrādāt un izmantot 
tikai kompetentajās iestādēs strādājošie 
kompetentie darbinieki, veicot savus 
darba pienākumus.

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums

4. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) un personas datus apstrādāt ir pārziņa 
pienākums un atbildība, kurš nodrošina 
atbilstību noteikumiem, kas pieņemti, 
pamatojoties uz šo direktīvu.

f) un personas datus apstrādāt ir pārziņa 
pienākums un atbildība, kurš nodrošina un 
parāda atbilstību noteikumiem, kas 
pieņemti, pamatojoties uz šo direktīvu.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis iespēju robežās paredz 
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īpašus noteikumus datu iedalīšanai 
kategorijās, tostarp attiecīgās sekas, 
ņemot vērā dažādos nolūkus, kam dati 
tiek vākti, kā arī nosacījumus datu 
vākšanai, to saglabāšanas termiņus, 
iespējamos ierobežojumus datu subjektu 
piekļuves un informācijas tiesībām un 
kārtību, kādā datiem piekļūst kompetentas 
iestādes.

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datu precizitātes un uzticamības 
pakāpes

Materiālā precizitāte

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, dažādās apstrādāto personas 
datu kategorijas, tiek nošķirtas atkarībā 
no to precizitātes un uzticamības pakāpes.

1. Kompetentās iestādes nodrošina, ka, cik 
iespējams, personas dati ir materiāli 
precīzi, ir pilnīgi un vajadzības gadījumā 
atjaunināti.

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. un 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, personas dati, kas balstās uz 
faktiem, tiek nošķirti no personas datiem, 
kas balstās uz personiskiem vērtējumiem.

2. Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
personas datus, kas ir neprecīzi, nepilnīgi 
vai vairs nav aktuāli, nenosūta vai nedara 
pieejamus. Tādēļ kompetentās iestādes, 
cik vien tas ir iespējams, pirms personas 
dati tiek nosūtīti vai darīti pieejami, 
pārbauda personas datu kvalitāti. Veicot 
jebkuru datu nosūtīšanu, iespēju robežās 
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pievieno pieejamo informāciju, kas ļauj 
datu saņēmējai dalībvalstij izvērtēt datu 
precizitātes, pilnības, aktualitātes un 
ticamības pakāpi. Ja personas dati 
nosūtīti bez pieprasījuma, saņēmēja 
iestāde tūlīt pārbauda, vai šie dati ir 
nepieciešami nolūkiem, kuriem tos 
nosūtīja. 
2.a Ja konstatē, ka ir nosūtīti nepareizi 
dati vai dati ir nosūtīti nelikumīgi, par to 
nekavējoties informē datu saņēmēju. Datu 
saņēmējs šos datus nekavējoties labo 
saskaņā ar 1. punktu un 15. pantu vai tos 
dzēš saskaņā ar 16. pantu.

Pamatojums

Ierosinātajā formulējumā ņemts vērā Pamatlēmuma 2008/977/TI 8. pants, un tajā noteikts 
aizliegums nosūtīt faktiem neatbilstošus datus.

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Apstrādes likumīgums, nolūka 

ierobežojumi
1. Personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tad, ja to veic, ievērojot norādītos 
principus.
2. Kompetentās iestādes, pildot savus 
pienākumus, drīkst vākt personas datus 
tikai konkrētiem, skaidriem un 
likumīgiem nolūkiem. Datu vākšanas 
nolūki ir likumīgi jo īpaši šādos 
gadījumos:
a) uzdevuma izpildei, ko veic kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz likumu, 1. panta 
1. punktā izklāstītajiem nolūkiem; vai
b) lai izpildītu uz personas datu pārzini 
attiecināmas juridiskas saistības; vai
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c) lai aizsargātu datu subjekta likumīgās 
intereses; vai
d) lai aizsargātu citas personas likumīgās 
intereses, izņemot gadījumus, kad datu 
subjekta acīmredzami likumīgo interešu 
aizsardzības dēļ datu apstrāde nenotiek;
e) lai novērstu draudus sabiedrības 
drošībai.
3. Personas datu apstrādei jāatbilst 
nolūkiem, kuriem dati ir iegūti. Datu 
turpmāka apstrāde citiem nolūkiem ir 
pieļaujama, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
a) tos izmanto likumīgiem nolūkiem 
(2. punkts);
b) to apstrāde ir vajadzīga šo citu nolūku 
sasniegšanai;
c) apstrāde nav nesaderīga ar nolūku, 
kuram dati ir iegūti.
4. Atkāpjoties no 3. punkta prasībām, 
personas datus vēlāk drīkst apstrādāt 
vēstures, statistikas vai zinātniskiem 
mērķiem, ja dalībvalstis atbilstoši garantē 
datu anonimitāti.

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Īpaši noteikumi par citu dalībvalstu 

nosūtītu personas datu apstrādi
Apstrādājot personas datus, kurus 
nosūtījušas vai darījušas pieejamus citas 
dalībvalsts kompetentās iestādes, līdztekus 
vispārējiem principiem piemēro arī 
turpmāk minētos noteikumus.
1. Personas datus privātām personām 
drīkst nosūtīt tikai tad, ja:
a) tās dalībvalsts kompetentā iestāde, no 
kuras dati ir iegūti, ir piekritusi datu 
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nosūtīšanai atbilstoši savas valsts tiesību 
aktiem;
b) datu subjekta konkrētas likumīgas 
intereses neliedz nosūtīt datus; un
c) kompetentajai iestādei, kas nosūta 
datus privātai personai, nosūtīšana ir 
būtiska īpašos gadījumos, lai:
i) pildītu tiesību aktos noteiktu 
pienākumu,
ii) novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus un veiktu 
kriminālvajāšanu saistībā ar tiem vai 
izpildītu kriminālsodus,
iii) novērstu tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības drošībai vai
iv) novērstu privātpersonu tiesību būtisku 
aizskaršanu.
Kompetentā iestāde, kas nosūta datus 
privātai personai, informē šo personu par 
to, kādiem īpašiem nolūkiem šos datus 
drīkst izmantot.
2. Ievērojot 7. panta 3. punktu, personas 
datus vēlāk drīkst apstrādāt citiem 
nolūkiem nekā tiem, kuriem tie sākotnēji 
tika nosūtīti vai darīti pieejami, tikai tad, 
ja tas ir vajadzīgs šādiem nolūkiem:
a) lai novērstu, izmeklētu, atklātu tādu 
noziedzīgu nodarījumu un veiktu tā 
kriminālvajāšanu vai izpildītu 
kriminālsodu, kurš nav tas pats noziedzīgs 
darījums vai kriminālsods, par kuru dati 
ir nosūtīti vai darīti pieejami;
b) cita veida tiesvedībai vai 
administratīvām procedūrām, kas tieši 
saistīta ar noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un 
kriminālvajāšanu par tiem vai 
kriminālsodu izpildi,
c) lai novērstu tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības drošībai, vai
d) jebkādam citam nolūkam vienīgi ar 
nosūtītājas dalībvalsts iepriekšēju 
piekrišanu vai ar datu subjekta 
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piekrišanu, kas dota saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.
Šis atbrīvojums neskar 7. panta 4. punkta 
noteikumus.
3. Ja atbilstoši sūtītājas dalībvalsts tiesību 
aktiem īpašos gadījumos datu apmaiņai 
starp šīs dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm piemēro īpašus apstrādes 
ierobežojumus, datu nosūtītāja iestāde 
informē saņēmēju par šādiem 
ierobežojumiem. Saņēmējs nodrošina, ka 
šie apstrādes ierobežojumi ir ievēroti.

Pamatojums

Šā panta pārstrādātajā formulējumā pārņemti Pamatlēmuma 2008/977/TI 13. panta 
noteikumi par darbībām ar citu dalībvalstu datiem un nodrošināta šo datu īpaša aizsardzība. 
7.a panta mērķis ir aizsargāt datu izcelsmes dalībvalstis un tādējādi radīt nepieciešamo 
paļāvību Savienības iekšējai datu apmaiņai, nodrošinot, ka saņēmēja dalībvalsts vēlāk 
patvaļīgi neizmantos nosūtītos datus turpmākai apstrādei.

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants
Dzēšanas un pārbaudes termiņu 

noteikšana
Personas datu dzēšanai vai regulārai 
pārbaudīšanai, vai arvien ir vajadzība 
datus uzglabāt, nosaka piemērotus 
termiņus. Šo termiņu ievērošanu 
nodrošina ar procedūru pasākumiem.

Pamatojums

Šajā papildinājumā burtiski pārņemts Pamatlēmuma 2008/977/TI 5. panta formulējums.

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
8. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis aizliedz tādu personas datu 
apstrādi, kas atklāj rasi vai etnisko 
izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiju vai 
pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskos 
datus, kā arī uz veselību vai seksuālo dzīvi 
attiecināmu datu apstrādi.

Tādu personas datu apstrāde, kuri atklāj 
rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģisku vai filozofisku
pārliecību vai dalību arodbiedrībās, kā arī 
ar veselību vai seksuālo dzīvi saistītu datu 
apstrāde ir atļauta tikai tad, ja:

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja:
a) apstrāde ir atļauta likumā, kas paredz 
pienācīgus drošības pasākumus;

a) apstrāde ir pilnīgi nepieciešama un ir
atļauta likumā, kas paredz pienācīgus 
drošības pasākumus; vai

b) apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu 
datu subjekta vai citas personas īpaši 
svarīgas intereses;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

c) apstrāde attiecas uz datiem, kurus datu 
subjekts acīmredzami ir publiskojis.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

Šā panta formulējums pārveidots, ņemot vērā Pamatlēmuma 2008/977/TI 6. pantu. Lai gan 
tas atšķiras no direktīvas aizliegumu principa, tomēr, tāpat kā līdz šim, jutīgu datu apstrāde ir 
atļauta tikai saskaņā ar stingriem noteikumiem. Tā kā DNS pierādījumiem ir ļoti liela nozīme, 
ir svītrots Komisijas jaunizveidotais pilnīgais aizliegums apstrādāt ģenētiskus datus.

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa nelabvēlīgas tiesiskas sekas datu 
subjektam vai būtiski to ietekmē un kuru 
pamatā ir tikai automatizēta datu apstrāde, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar šo 
datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, ir aizliegti, ja vien tie nav atļauti 
ar likumu, kurā paredzēti arī pasākumi, lai 
aizsargātu datu subjekta likumīgās 

1. Pasākumi, kuri izraisa nelabvēlīgas 
tiesiskas sekas datu subjektam vai būtiski 
to ietekmē un kuru pamatā ir tikai 
automatizēta datu apstrāde, kas paredzēta, 
lai izvērtētu konkrētus ar šo datu subjektu 
saistītus personiskus aspektus, ir atļauti 
tikai tad, ja tie ir atļauti ar likumu, kurā 
paredzēti arī pasākumi, lai aizsargātu datu 
subjekta likumīgās intereses.
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intereses.

Pamatojums

Šajā pantā veiktajās izmaiņās ir pārņemts pamatlēmuma formulējums (2008/977/TI, 7. pants). 
Tāpat kā iepriekš datu vākšana arī tādos gadījumos, kad netiek ņemts vērā aizlieguma 
princips, ir atļauta tikai saskaņā ar stingriem noteikumiem.

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas datu automatizētu apstrādi, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar 
šo datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, nebalsta tikai uz īpašu 
kategoriju personas datiem, kas minēti 
8. pantā.

svītrots

Pamatojums

2. punktā tiek atļauta ļoti plaša profilēšana un to viegli var apiet.

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis veic 
visus saprātīgos pasākumus, lai izveidotu 
caurskatāmas un viegli pieejamas personas 
datu apstrādes un datu subjektu tiesību 
izmantošanas vadlīnijas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis veic 
piemērotus un pamatotus pasākumus, lai 
izveidotu caurskatāmas un viegli pieejamas 
personas datu apstrādes un datu subjektu 
tiesību izmantošanas vadlīnijas.

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis visu 
informāciju un paziņojumus datu 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis visu 
informāciju un paziņojumus datu 
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subjektam saistībā ar personas datu 
apstrādi sniedz saprotamā veidā, 
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu.

subjektam saistībā ar personas datu 
apstrādi sniedz iespējami saprotamākā
veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu 
valodu.

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis bez 
nepamatotas kavēšanās informē datu 
subjektu par darbībām, kas veiktas 
saistībā ar tā pieprasījumu.

svītrots

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visi apstrādē esošie personas dati un 
visa pieejamā informācija par šo datu 
avotu;

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) paziņojums par apstrādē esošajiem 
personas datiem un visa pieejamā 
informācija par datu avotu.

svītrots

Pamatojums

Šis apakšpunkts attiecas uz galvenā subjekta piekļuves tiesībām, tādēļ tam jābūt saraksta 
augšgalā.
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Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai, atkarībā no konkrētā 
gadījuma, pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl un 
cik ilgi šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lai netraucētu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu, 
saukšanu pie atbildības par tiem vai 
kriminālsodu izpildi;

(b) lai netraucētu riska, noziedzīgu 
nodarījumu novēršanu, atklāšanu, 
izmeklēšanu, saukšanu pie atbildības par 
tiem vai kriminālsodu izpildi;

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) lai aizsargātu citu personu tiesības un 
brīvības.

(e) lai aizsargātu datu subjektu vai citu 
personu tiesības un brīvības.

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var likumā noteikt datu 
apstrādes kategorijas, uz kurām daļēji vai 
pilnībā attiecas 1. punktā minētie 

svītrots
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izņēmumi.

Pamatojums

Piekļuves atteikuma pamatā vienmēr ir jābūt katra konkrēta gadījuma izskatīšanai.

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, jo īpaši 13. pantā minētajos 
gadījumos, nodrošina datu subjekta 
tiesības pieprasīt, lai uzraudzības iestāde 
pārbauda apstrādes likumību.

1. Dalībvalstis saskaņā ar 12. un 13. pantā 
noteiktajiem ierobežojumiem nodrošina 
datu subjekta tiesības pieprasīt, lai 
uzraudzības iestāde pārbauda apstrādes 
likumību.

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
informē datu subjektu par tiesībām 
pieprasīt uzraudzības iestādes iejaukšanos 
saskaņā ar 1. punktu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis pēc 
datu subjekta pieprasījuma informē datu 
subjektu par tiesībām pieprasīt uzraudzības 
iestādes iejaukšanos saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums

14. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka, vai datu subjekts 
minētās tiesības attiecībā pret pārzini
īsteno tieši vai ar valsts kompetentās 
uzraudzības iestādes starpniecību.

Pamatojums

Tiek izveidota netiešo subjektu piekļuves pieprasījumu sistēma, izmantots 2008. gada 
pamatlēmuma formulējums.
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Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka datu 
subjektam attiecībā pret pārzini ir tiesības 
uz savu personas datu labošanu, ja tie ir 
neprecīzi. Datu subjektam ir tiesības uz 
nepilnīgu personas datu papildināšanu, jo 
īpaši, izmantojot paziņojumu par 
labojumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka datu 
subjektam ir tiesības uz savu personas datu 
labošanu, ja tie ir neprecīzi. Datu 
subjektam ir tiesības uz nepilnīgu personas 
datu papildināšanu, jo īpaši, izmantojot 
paziņojumu par labojumiem.

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. un 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
rakstiski informē datu subjektu par 
atteikumu labot datus, par atteikuma 
iemesliem un par iespējām iesniegt 
sūdzību uzraudzības iestādē un vērsties 
tiesā.

2. Dalībvalstis nosaka, vai datu subjekts 
minētās tiesības attiecībā pret pārzini 
drīkst īstenot tieši vai ar valsts 
kompetentās uzraudzības iestādes 
starpniecību.

2.a Ja datu subjekts minētās tiesības 
īsteno attiecībā pret pārzini un pārzinis 
noraida prasību labot vai papildināt 
datus, tad pārzinim ir rakstiski jāinformē 
datu subjekts par atteikumu labot datus, 
par šāda atteikuma iemesliem un par 
iespējām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un vērsties tiesā.

Pamatojums

Dalībvalstīm jāļauj pašām noteikt tiesību īstenošanas veidu.

Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina datu subjektam 
attiecībā pret pārzini tiesības panākt savu 
personas datu dzēšanu, ja apstrāde neatbilst 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šīs 
direktīvas 4. panta a) līdz e) apakšpunktu, 
7. un 8. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina datu subjektam 
attiecībā pret pārzini tiesības panākt savu 
personas datu dzēšanu, ja apstrāde neatbilst 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šīs 
direktīvas 4., 6., 7. un 8. pantu.

Pamatojums

Ar šo grozījumu paplašina piemērošanas jomu un nostiprina individuālās tiesības.

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. un 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties dzēš datus. 2. Dalībvalstis nosaka, vai datu subjekts 
minētās tiesības attiecībā pret pārzini 
īsteno tieši vai ar valsts kompetentās 
uzraudzības iestādes starpniecību.
2.a Ja datu subjekts minētās tiesības 
īsteno attiecībā pret pārzini un pārzinis 
noraida prasību labot vai papildināt 
datus, tad pārzinis rakstiski informē datu 
subjektu par atteikumu labot datus, par 
šāda atteikuma iemesliem un par iespējām 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē un 
vērsties tiesā.

Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums

16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzēšanas vietā pārzinis iezīmē personas 
datus, ja:

3. Dzēšanas vietā pārzinis ierobežo
personas datu apstrādi, ja:



PE502.007v02-00 28/52 AD\933622LV.doc

LV

Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) datu subjekts iebilst pret datu dzēšanu un 
tās vietā pieprasa datu izmantošanas 
ierobežošanu.

c) datu dzēšana negatīvi ietekmētu datu 
subjekta likumīgo interešu ievērošanu vai
datu subjekts iebilst pret datu dzēšanu un 
tās vietā pieprasa datu izmantošanas 
ierobežošanu.

Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca līdz cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) dzēšana ir pretrunā tiesību aktos 
paredzētiem dokumentēšanas vai 
dokumentu glabāšanas noteikumiem; šajā 
gadījumā attiecībā uz datiem ievēro 
tiesību aktos paredzētos dokumentēšanas 
vai dokumentu glabāšanas noteikumus;
(cb) šie dati ir saglabāti datu dublēšanas 
vai datu aizsardzības uzraudzības labad;
(cc) šo datu dzēšana, piemēram, šo datu 
īpašā saglabāšanas veida dēļ, tehniski ir 
iespējama tikai ar nesamērīgi lielām 
izmaksām.

Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Datus, kuriem ir ierobežota piekļuve, 
drīkst izmantot tikai mērķim, kura dēļ tie 
netika dzēsti. Šos datus drīkst izmantot arī 
tad, ja tie ir vajadzīgi, lai nodrošinātu 
pierādījumus.
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Pamatojums

Šajā grozījumā precizētas piekļuves lieguma juridiskās sekas.

Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums

16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
rakstiski informē datu subjektu par 
atteikumu dzēst datus vai apstrādes 
iezīmēšanu, par atteikuma iemesliem un 
par iespējām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un vērsties tiesā.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
rakstiski informē datu subjektu par 
atteikumu dzēst datus vai apstrādes 
ierobežošanu, par atteikuma iemesliem un 
par iespējām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un vērsties tiesā.

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka 11. – 16. pantā 
minētās tiesības uz informāciju, piekļuvi, 
labošanu, dzēšanu un apstrādes 
ierobežošanu tiek izmantotas saskaņā ar 
valsts procesuālajiem tiesību aktiem, ja 
personas dati ir ietverti juridiskā lēmumā 
vai reģistrā, ko apstrādā 
kriminālizmeklēšanas un tiesas procesa 
gaitā.

Dalībvalstis var noteikt, ka 11.–16. pantā 
paredzētā informēšana, piekļuve, 
labošana, dzēšana un apstrādes 
ierobežošana ir saskaņā ar valsts 
procesuālajiem tiesību aktiem, ja personas 
dati ir ietverti juridiskā lēmumā vai 
reģistrā, kas ir saistīts ar tiesas sprieduma 
pieņemšanu.

Pamatojums

Šo pantu ir jāpiemēro plašāk, lai ietvertu ne vien kriminālprocesu, bet arī visas tiesas.

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzinis īsteno mehānismus, kas svītrots



PE502.007v02-00 30/52 AD\933622LV.doc

LV

nodrošina šā panta 1. punktā minēto 
pasākumu efektivitātes pārbaudi. Ja tas ir 
samērīgi, šo pārbaudi veic neatkarīgs 
iekšējs vai ārējs revidents.

Pamatojums

Direktīvas 18. panta 3. punkts ir svītrots, nevis aizstāts, jo pretējā gadījumā tas varētu radīt 
pārmērīgas pārbaudes. Būtu pietiekami, ja datu aizsardzību nodrošinātu pārzinis un 
uzraudzības iestāde; papildus nav vēlami ārējie vai iekšējie revidenti — tas varētu radīt 
vienīgi apjukumu.

Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz, ka, gadījumos ja 
apstrādes darbību veic pārziņa vārdā, 
pārzinim ir jāizvēlas apstrādātājs, kas 
sniedz pietiekamas garantijas par to, ka tas 
īsteno piemērotus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus un 
procedūras tā, lai apstrāde atbilstu 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
direktīvu, un nodrošinātu datu subjektu 
tiesību aizsardzību.

1. Dalībvalstis paredz, ka, gadījumos, ja 
apstrādes darbību veic pārziņa vārdā, 
pārzinim ir jāizvēlas apstrādātājs, kas 
sniedz pietiekamas garantijas par to, ka:

a) tiek īstenoti 27. panta 1. punktā minētie 
tehniskie un organizatoriskie pasākumi;
b) apstrāde atbilst arī noteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un 
nodrošina datu subjektu tiesību 
aizsardzību; un
(c) datu subjekts ievēros pārziņa 
norādījumus.

Pamatojums

Ar grozījumu veiktās izmaiņas saskaņo šo pantu ar Pamatlēmumu 2008/977/TI, kuru nedrīkst 
mainīt. Komisijas teksta pirmā punkta daļa ir kļuvusi par a) un b) apakšpunktiem Parlamenta 
grozījumā.
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Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis paredz, ka apstrādi, kuru 
veic datu apstrādātājs, reglamentē ar 
tiesību aktu, kurš pārzini saista ar 
apstrādātāju un paredz konkrētus 
noteikumus, jo īpaši to, ka apstrādātājs 
rīkojas tikai saskaņā ar pārziņa 
norādījumiem, jo īpaši gadījumos, kad 
izmantoto personas datu nosūtīšana ir 
aizliegta.

2. Apstrādi, kuru veic datu apstrādātājs, 
reglamentē ar tiesību aktu vai rakstveida 
vienošanos, kura paredz, ka apstrādātājs 
rīkojas tikai saskaņā ar pārziņa 
norādījumiem.

Pamatojums

Ar grozījumu veiktās izmaiņas saskaņo šo pantu ar Pamatlēmumu 2008/977/TI, kuru nedrīkst 
mainīt.

Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums

23. pants – 1. punkts, 1.a un 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka katrs datu 
pārzinis un apstrādātājs saglabāt visu 
apstrādes sistēmu un procedūru 
dokumentāciju, par kurām tas ir atbildīgs.

1. Visas kompetentās iestādes saglabā visu 
apstrādes sistēmu un procedūru precīzu 
dokumentāciju, par kurām tās ir atbildīgas. 

1.a Personas datu nosūtīšanu reģistrē vai 
dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 
likumību, veiktu pašuzraudzību un 
nodrošinātu datu integritāti un drošību.
1.b Šādi izveidotus reģistrus un 
dokumentāciju pēc pieprasījuma dara 
pieejamus datu aizsardzības uzraudzības 
iestādei. Uzraudzības iestāde šo 
informāciju izmanto tikai, lai pārbaudītu 
datu apstrādes likumību un nodrošinātu 
datu integritāti un drošību.
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Pamatojums

Grozījuma pamatā ir Pamatlēmuma 2008/977/TI 10. pants. Grozījumā svītroti dalībvalstu 
pienākumi, un ir atsauce tikai uz pārrobežu nosūtīšanu, kas neattiecas uz šīs direktīvas mērķi, 
attālina to vēl tālāk no regulas un visas tā saucamās saskaņotās paketes.  Ar grozījumu 
vismaz tiek nodrošināti daži dalībvalstu līmeņa noteikumi, lai gan būtu vēlams atjaunot 
sākotnējo tekstu, lai nodrošinātu tā saskaņošanu ar regulu.

Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, ņemot vērā 
jaunākās tehniskās iespējas un to 
ieviešanas izmaksas, pārzinis un 
apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai 
nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas 
atbilst ar apstrādi saistītajam riskam un 
aizsargājamo datu īpatnībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis īsteno 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai novērstu:

a) datu nejaušu vai nelikumīgu 
iznīcināšanu,
b) datu nejaušu nozaudēšanu,
c) datu nesankcionētu pārveidošanu,
d) datu nesankcionētu atklāšanu vai 
piekļuvi tiem, īpaši, ja apstrāde ietver datu 
pārraidi elektronisko sakaru tīklā, vai to 
atklāšanu, piešķirot tiešu automatizētu 
piekļuvi, un
e) visas citas nelikumīgas datu apstrādes 
formas.
Ņemot vērā tehnisko un organizatorisko 
pasākumu pašreizējo līmeni un to 
īstenošanas izmaksas, minētajiem 
pasākumiem jānodrošina raksturīgajiem 
datu apstrādes un aizsargājamo datu 
riskiem atbilstīga drošības pakāpe.

Pamatojums

Šajā grozījumā pārņemts pamatlēmuma 22. panta 1. punkta formulējums.
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Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz datu automatizētu apstrādi 
katra dalībvalsts nodrošina, ka pārzinis vai 
apstrādātājs pēc risku izvērtēšanas īsteno 
pasākumus, lai:

2. Attiecībā uz datu automatizētu apstrādi 
katra dalībvalsts īsteno piemērotus
pasākumus, lai:

Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) nodrošinātu, ka sistēma funkcionē tā, ka 
par darbības kļūdu parādīšanos tiek ziņots 
(drošums) un saglabātie dati nevar tikt 
sabojāti sistēmas darbības traucējumu dēļ 
(integritāte).

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija nepieciešamības gadījumā var 
pieņemt īstenošanas aktus, lai precizētu 
1. un 2. minētos noteikumus dažādās 
situācijās, jo īpaši šifrēšanas standartus. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
57. panta 2. punktā.

3. Dalībvalstis nepieciešamības gadījumā 
var pieņemt noteikumus, lai precizētu 1. 
un 2. punktā minētos noteikumus dažādās 
situācijās, jo īpaši šifrēšanas standartus.

Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 1. Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
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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. Pārzinis pēc 
pieprasījuma sniedz uzraudzības iestādei 
pamatotu paskaidrojumu gadījumos, kad 
paziņošana nav notikusi 24 stundu laikā.

aizsardzības pārkāpuma gadījumā pārzinis 
bez nepamatotas kavēšanās, kad tas kļuvis 
zināms, paziņo uzraudzības iestādei par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu. 
Dalībvalstis paredz, ka īpaši smagu 
pārkāpumu gadījumā pārzinis ziņo par 
pārkāpumu uzraudzības iestādei ne vēlāk 
kā 24 stundas pēc tam, kad uzzinājis par 
pārkāpumu.

Pamatojums

Prasība, lai pārziņi 24 stundu laikā pēc uzzināšanas par pārkāpumu ziņotu par pilnīgi visiem 
pārkāpumiem un sniegtu pamatotus paskaidrojumus, ir pārāk birokrātiska.

Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 56. 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

Kritēriji un prasības attiecībā uz personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanu 
pietiekamā mērā ir noteikti 1. punktā. Ierosinātā likumdošanas pilnvaru deleģēšana jebkurā 
gadījumā skartu būtiskus elementus, kurus nav iespējams deleģēt, un tāpēc tie būtu jānosaka 
pamataktā. Attiecīgs grozījums ierosināts arī Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants



AD\933622LV.doc 35/52 PE502.007v02-00

LV

Iepriekšēja apspriešanās
Dalībvalstis nodrošina, ka pirms personas 
datu apstrādes, ko ietver jaunveidojamā 
kartotēkā, notiek konsultācijas ar  valsts 
kompetentajām uzraudzības iestādēm 
gadījumos, ja:
a) apstrādā īpašu kategoriju datus, kas 
minēti 8. pantā, vai
b) datu apstrādes veids, jo īpaši izmantojot 
jaunas tehnoloģijas, mehānismus vai 
procedūras, rada cita veida īpašu risku 
attiecībā uz datu subjekta pamattiesībām 
un pamatbrīvībām, jo īpaši attiecībā uz tā 
privātuma aizsardzību.

Pamatojums

Šajā grozījumā pārņemts Pamatlēmuma 2008/977/TI 13. panta formulējums. 

Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Datu aizsardzības inspektoram 
nepiemēro sodu par amata pienākumu 
izpildi. Datu aizsardzības inspektoru 
nedrīkst atlaist, kamēr viņš ir nodarbināts 
šajā amatā, kā arī nākamā gada laikā, 
izņemot gadījumus, ja tiek atklāti fakti, 
kas nodrošina pietiekami svarīgus 
iemeslus, lai pārzinis inspektoru atlaistu. 

Grozījums Nr. 67
Direktīvas priekšlikums
33. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nosūtīšana ir nepieciešama, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus;

(a) nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu 
risku, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus; un
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Grozījums Nr. 68
Direktīvas priekšlikums
33. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārzinis un apstrādātājs izpilda šajā 
nodaļā paredzētos nosacījumus.

(b) tiek ievēroti šajā nodaļā paredzētie 
nosacījumi. 

Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nav pieņemts lēmums, pamatojoties 
uz Regulas (ES) …./2012 41. pantu, 
Komisija novērtē aizsardzības līmeņa 
pietiekamību, ņemot vērā šādus elementus:

2. Ja nav pieņemts lēmums, pamatojoties 
uz Regulas (ES) …./2012 41. pantu, 
Komisija novērtē aizsardzības līmeņa 
pietiekamību, ņemot vērā visus apstākļus, 
kas parasti ir saistīti ar datu vai datu 
kategoriju nosūtīšanu un kurus var 
novērtēt, neiekļaujot atsauci uz konkrētu 
nosūtīšanas darbību. Vērtējumā īpašu 
uzmanību pievērš šādiem elementiem:

Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija šīs direktīvas darbības jomā 
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 57. panta 2. punktā.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 56. pantu, lai 
papildinātu [x] pielikuma sarakstu, kur 
norādītas trešās valstis, trešo valstu 
teritorijas vai apstrādes nozares, vai 
starptautiskas organizācijas, kuras 
nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni 
2. punkta izpratnē. Nosakot aizsardzības 
līmeni, Komisijai jāapsver, vai attiecīgie 
tiesību akti — gan vispārīgie, gan 
nozaru —, kurus ievēro trešajā valstī vai 
starptautiskajā organizācijā, nodrošina 
tiesību efektivitāti un īstenojamību, 
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ietverot efektīvus datu subjektu 
tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši 
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kuru 
datus nosūta.

Pamatojums

Tā kā iekļautie noteikumi ir daudz plašāki nekā noteikumi, kas vajadzīgi, lai paredzētu 
vienādus īstenošanas nosacījumus, un tāpēc attiecībā uz šiem nebūtiskajiem elementiem 
jānosaka deleģēšanas pilnvaras saskaņā ar LESD 290. pantu. Attiecīgs grozījums ierosināts 
arī Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. 

Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenošanas aktā norāda tā ģeogrāfisko 
un nozaru piemērošanas jomu un 
attiecīgā gadījumā norāda uzraudzības 
iestādi, kas minēta 2. punkta 
b) apakšpunktā.

4. Ievērojot LESD 340. panta 2. punktu 
un Tiesas iedibināto judikatūru, 
Savienība saskaņā ar vispārējiem tiesību 
principiem, kas ir kopīgi visu dalībvalstu 
tiesību sistēmām, novērš jebkādu 
kaitējumu, ko radījušas tās iestādes, pildot 
savus pienākumus, tostarp jebkādu 
kaitējumu, ko izraisījusi personas datu 
nepareiza izmantošana neprecīzi ievērotu 
2. un 3. punkta noteikumu dēļ.

Pamatojums

Būtu arī skaidri jānosaka Savienības ārpuslīgumiskā atbildība neprecīzi ievērotu 2. un 
3. punktā minēto kritēriju dēļ.

Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija šīs direktīvas piemērošanas 
jomā var nolemt, ka trešā valsts vai trešās 
valsts teritorija vai apstrādes nozare, vai 
starptautiska organizācija nenodrošina 

svītrots
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pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta 
nozīmē, jo īpaši gadījumos, kad attiecīgie 
trešā valstī vai starptautiskā organizācijā 
spēkā esošie tiesību akti – gan vispārīgie, 
gan nozaru – negarantē efektīvas un 
īstenojamas tiesības, ietverot efektīvus 
datu subjektu tiesībaizsardzības līdzekļus 
gan administratīvā kārtā, gan tiesā un jo 
īpaši attiecībā uz tiem datu subjektiem, 
kuru datus nosūta. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 57. panta 2. punktā, vai 
saskaņā ar procedūru, kas minēta 
57. panta 3. punktā, ja tas ir ārkārtīgi 
steidzami saistībā ar personas tiesībām uz 
personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka, gadījumā 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 nosūtīšanu saskaņā ar 35. panta 
1. punktu un 36. 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.

svītrots

Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija uzrauga 3. un 5. punktā 
minēto īstenošanas aktu piemērošanu.

svītrots
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Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants svītrots
Nosūtīšana, pamatojoties uz atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem
1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 34. pantu, dalībvalstis 
nodrošina, ka personas datu nosūtīšana 
saņēmējam trešā valstī vai starptautiskā 
organizācijā var notikt, ja:
(a) juridiski saistošā aktā ir nodrošināti 
atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi; vai
(b) pārzinis vai apstrādātājs ir izvērtējis 
visus apstākļus saistībā ar datu 
nosūtīšanu un secinājis, ka pastāv 
atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi.
2. Lēmumu par nosūtīšanu, pamatojoties 
uz 1. punkta b) apakšpunktu, pieņem 
pienācīgi pilnvarots darbinieks. Šo 
nosūtīšanu dokumentē un dokumentāciju 
pēc pieprasījuma dara pieejamu 
uzraudzības iestādei.

Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Datu nosūtīšana, pamatojoties uz 

atbilstīgiem aizsardzības pasākumiem
1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 34. pantu, personas datu 
nosūtīšanu saņēmējam trešā valstī vai 
starptautiskā organizācijā drīkst veikt, ja:
a) juridiski saistošā aktā ir nodrošināti 
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atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi;
b) pārzinis vai apstrādātājs ir izvērtējis 
visus apstākļus, kas vispārīgi saistīti ar 
datu nosūtīšanu (34. pants, 2. punkts) un 
secina, ka pastāv atbilstīgi personas datu 
aizsardzības pasākumi, vai
c) neraugoties uz Komisijas konstatāciju 
par nepietiekamu aizsardzības līmeni, 
konkrētajā gadījumā datu nosūtīšana ir 
pieļaujama (36. pants). 

Grozījums Nr. 77
Direktīvas priekšlikums
35.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.b pants
Personas datu nosūtīšana no citām 

dalībvalstīm
1. Papildus jau minētajiem noteikumiem 
dalībvalstis nosaka, ka citas dalībvalsts 
kompetentās iestādes nosūtītos vai 
atklātos datus var nosūtīt trešām valstīm 
vai starptautiskām organizācijām vienīgi 
tad, ja:
a) saņēmējs trešā valstī vai saņēmēja 
starptautiska organizācija ir atbildīga par 
riska vai noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu, vai 
saukšanu pie atbildības par tiem, vai par 
kriminālsodu izpildi;
b) dalībvalsts, no kuras dati nosūtīti, ir 
devusi piekrišanu datu nosūtīšanai 
atbilstoši valsts tiesību aktiem, un
c) 34.a panta 3. punktā un 35. panta b) un 
c) apakšpunktā minētajos gadījumos arī 
dalībvalsts, no kuras tika nosūtīti dati, 
saskaņā ar valsts piemērojamiem tiesību 
aktiem uzskata, ka nosūtīto datu 
aizsardzības līmenis ir atbilstīgs. 
2. Datu tālāka nosūtīšana bez iepriekšējas 
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piekrišanas saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu ir atļaujama vienīgi 
gadījumos, kad datu nosūtīšana ir 
svarīga, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus dalībvalsts vai trešās 
valsts sabiedrības drošībai vai dalībvalsts 
būtiskām interesēm, un nav iespējas 
laikus saņemt iepriekšēju piekrišanu. 
Nekavējoties tiek informēta iestāde, kura 
dod šādu piekrišanu.
3. Atkāpjoties no 1. punkta 
c) apakšpunkta prasībām, personas datus 
var nosūtīt, ja tas ir noteikts datus 
nosūtošās dalībvalsts tiesību aktos saistībā 
ar:
a) datu subjekta likumīgām īpašām 
interesēm; vai
b) likumīgām prioritārām interesēm, jo 
īpaši — svarīgām sabiedriskām interesēm.
4. Personas datus privātām personām 
drīkst nosūtīt tikai, ievērojot 7.a panta un 
7.b panta 1. punkta noteikumus.

Pamatojums

35.b pants atbilst Pamatlēmuma 2088/977/TI 13. pantam; tajā ieviesti īpaši noteikumi 
attiecībā uz citu dalībvalstu nosūtītiem datiem un nodrošināta īpaša šo datu aizsardzība. 
Vienlaikus šā noteikuma mērķis ir aizsargāt dalībvalstis, kurām pieder attiecīgie dati, un 
tādējādi, nosūtot datus Savienības iekšienē, nodrošināt paļāvību, ka saņēmēja dalībvalsts 
nosūtītos datus neizmantos patvaļīgi.

Grozījums Nr. 78
Direktīvas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots
Atkāpes

Atkāpjoties no 34. un 35. panta, 
dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
nosūtīšana saņēmējam trešā valstī vai 
starptautiskā organizācijā var notikt tikai, 
ja:
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(a) nosūtīšana ir vajadzīga, lai aizsargātu 
datu subjekta vai citas personas īpaši 
svarīgas intereses;
(b) nosūtīšana ir nepieciešama, lai 
aizsargātu datu subjektu likumīgās 
intereses, gadījumos, kad tas ir noteikts 
nosūtošās dalībvalsts tiesību aktos; vai
(c) datu nosūtīšana ir būtiska, lai novērstu 
tiešus un nopietnus draudus sabiedrības 
drošībai dalībvalstī vai trešā valstī; vai
(d) nosūtīšana ir nepieciešama 
individuālos gadījumos, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus; vai
(e) nosūtīšana ir nepieciešama 
individuālos gadījumos, lai pamatotu, 
īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus 
prasījumus saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, 
atklāšanu, saukšanu pie atbildības par 
tiem vai kriminālsodu izpildi.

Grozījums Nr. 79
Direktīvas priekšlikums
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
Izņēmumi, ko pēc atšķirīgu interešu 
izsvēršanas piemēro konkrētiem datu 

nosūtīšanas gadījumiem
1. Ja Komisija saskaņā ar 34. panta 
5. punktu ir konstatējusi, ka nepastāv 
pienācīgs aizsardzības līmenis, personas 
datus nedrīkst nosūtīt uz attiecīgo trešo 
valsti vai tās teritoriju vai apstrādes 
nozari, vai attiecīgo starptautisko 
organizāciju, ja katrā konkrētajā 
gadījumā datu subjekta likumīgās 
intereses novērst šādu nosūtīšanu ir 
svarīgākas par valsts interesēm nosūtīt 
šādus datus.
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2. Esošā aizsardzības līmeņa pienācīgums 
attiecīgajā gadījumā ir viens no 
faktoriem, ko ņem vērā, salīdzinot 
atšķirīgo interešu aspektus. Novērtējumu, 
vai konkrētajā gadījumā ir pienācīgs 
aizsardzības līmenis, veic, rūpīgi ņemot 
vērā apstākļus, kam ir nozīme paredzētajā 
datu nosūtīšanas procesā, jo īpaši:
a) nosūtāmo datu veidu;
b) nosūtīšanas nolūku(s); kā arī
c) trešā valstī paredzētas apstrādes 
ilgumu.
3. Atkāpjoties no 1. punkta un 35. panta, 
dalībvalstis var paredzēt, ka personas datu 
nosūtīšana saņēmējam trešā valstī vai 
starptautiskā organizācijā var notikt tikai, 
ja:
a) nosūtīšana ir vajadzīga, lai aizsargātu 
datu subjekta vai citas personas būtiskas 
un likumīgas intereses, jo īpaši tās, kas 
saistītas ar viņu fizisko drošību un 
labklājību;
b) nosūtīšana ir nepieciešama, lai 
aizsargātu datu subjekta likumīgās 
intereses, gadījumos, kad tas ir noteikts 
nosūtošās dalībvalsts tiesību aktos; vai
c) nosūtīšana ir vajadzīga, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus; vai
d) nosūtīšana ir nepieciešama 
individuālos gadījumos, lai pamatotu, 
īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus 
prasījumus saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, 
atklāšanu, saukšanu pie atbildības par 
tiem vai kriminālsodu izpildi. 
4. Atsevišķos gadījumos aizsardzības 
līmenis var būt pietiekams, ja attiecīgā 
trešā valsts vai trešās valsts teritorija, 
apstrādes nozare vai starpvalstu vai 
pārrobežu organizācija šajā trešajā valstī, 
vai starptautiska organizācija garantē, ka 
nosūtāmiem datiem tiks piemērots 
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pienācīgs aizsardzības līmenis. 

Pamatojums

Jaunais 36. panta formulējums loģiski izriet no 34. un 35. panta. Par spīti tam, ka konstatēts 
nepietiekams aizsardzības līmenis, stingri ierobežotos konkrētos gadījumos un ievērojot 
stingrus noteikumus, ir jānodrošina iespēja veikt datu nosūtīšanu, lai nodrošinātu prioritāru 
tiesību ievērošanu, proti, personas fizisko aizsardzību.

Grozījums Nr. 80
Direktīvas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis informē 
personas datu saņēmēju par apstrādes 
ierobežojumiem un veic visus saprātīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie 
ierobežojumi tiek ievēroti.

Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis informē 
personas datu saņēmēju par apstrādes 
ierobežojumiem un veic visus saprātīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie 
ierobežojumi tiek ievēroti. Šīs daļas 
pirmais teikums attiecas arī uz apstrādes 
ierobežojumiem, kas saskaņā ar 7.a panta 
3. punktu jāievēro pārzinim.

Pamatojums

Nosūtot datus ES robežās, valstī piemērojamie apstrādes ierobežojumi ir jāievēro tikai tad, ja 
šie dati tiek nosūtīti trešai valstij. Pretējā gadījumā tiktu zaudēta uzticēšanās ES iekšējai datu 
apmaiņai.

Grozījums Nr. 81
Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nolūkos, kas minēti 1. punktā, Komisija 
īsteno atbilstošus pasākumus, lai veicinātu 
attiecības ar trešām valstīm vai ar 
starptautiskām organizācijām un jo īpaši to 
uzraudzības iestādēm, ja Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu, ka tās nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 34. panta 
3. punkta nozīmē.

2. Nolūkos, kas minēti 1. punktā, Komisija, 
ievērojot šīs direktīvas piemērošanas 
jomu, īsteno atbilstošus pasākumus, lai 
veicinātu attiecības ar trešām valstīm vai ar 
starptautiskām organizācijām un jo īpaši to
uzraudzības iestādēm, ja Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu, ka tās nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 34. panta 
3. punkta nozīmē. Turklāt Komisija 
pienācīgi ievēro dalībvalstu kompetences 
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un juridiskos vai praktiskos pasākumus, 
kas veikti saistībā ar šo kompetenču 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 82
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Beidzoties amata pilnvaru laikam vai 
atkāpjoties no amata, loceklis turpina pildīt 
savus pienākumus, kamēr amatā nav iecelts 
jauns loceklis.

5. Beidzoties amata pilnvaru laikam vai 
atkāpjoties no amata, loceklis pēc 
pieprasījuma turpina pildīt savus 
pienākumus, kamēr amatā nav iecelts jauns 
loceklis.

Pamatojums

Tieši gadījumos, kad smagu pārkāpumu dēļ persona atbrīvota no amata pienākumu 
pildīšanas, darbības turpināšana bez nosacījumiem līdz jaunā locekļa iecelšanai amatā var 
būt nepanesama. Tāpēc pienākumu pildīšana būtu jāveic tikai pēc pieprasījuma.

Grozījums Nr. 83
Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka katra 
uzraudzības iestāde savas dalībvalsts 
teritorijā īsteno pilnvaras, kas tai piešķirtas 
ar šo direktīvu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka katra 
uzraudzības iestāde savas dalībvalsts 
teritorijā īsteno vismaz tās pilnvaras, kas 
tai piešķirtas ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 84
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzrauga un nodrošina, pamatojoties uz 
šo direktīvu pieņemto noteikumu 
piemērošanu, un tās īstenošanas 
pasākumus;

(a) uzrauga un nodrošina, pamatojoties 
vismaz uz šo direktīvu pieņemto noteikumu 
piemērošanu, un tās īstenošanas 
pasākumus;
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Grozījums Nr. 85
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izskata datu subjekta vai viņu 
pārstāvošās asociācijas, kura ir pienācīgi 
pilnvarota, sūdzības saskaņā ar 50. pantu, 
atbilstošā apjomā izmeklē jautājumu un 
saprātīgā termiņā informē datu subjektu vai 
asociāciju par lietas virzību un sūdzības 
rezultātiem, jo īpaši, ja ir nepieciešama 
papildus izmeklēšana vai koordinācija ar 
citu uzraudzības iestādi;

(b) izskata datu subjekta sūdzības, 
atbilstošā apjomā izmeklē jautājumu un 
saprātīgā termiņā informē datu subjektu vai 
asociāciju par lietas virzību un sūdzības 
rezultātiem, jo īpaši, ja ir nepieciešama 
papildu izmeklēšana vai koordinācija ar 
citu uzraudzības iestādi;

Pamatojums

Grozījums izdarīts tāpēc, ka 50. pantā svītrotas apvienību tiesības iesniegt sūdzības.

Grozījums Nr. 86
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) 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, par 
izmeklēšanas rezultātiem;

(e) veic izmeklēšanu, pamatojoties uz 
sūdzību vai citas uzraudzības iestādes 
pieprasījumu un saprātīgā termiņā informē 
attiecīgo datu subjektu, ja tas ir iesniedzis 
sūdzību, par izmeklēšanas rezultātiem; 
uzraudzības iestāde, ievērojot valsts 
tiesību aktos noteiktos ierobežojumus, 
šādu izmeklēšanu drīkst veikt arī pati pēc 
savas iniciatīvas; 

Grozījums Nr. 87
Direktīvas priekšlikums
46. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pilnvaras iesaistīties juridiskās (c) pilnvaras iesaistīties juridiskās 
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procedūrās, ja pārkāpti saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtie noteikumi, vai darīt 
zināmus šos pārkāpumus tiesu iestādēm.

procedūrās, ja pārkāpti saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtie noteikumi, vai darīt 
zināmus šos pārkāpumus tiesu iestādēm. 
Uzraudzības iestādes lēmumus, kuri dod 
tiesības uz sūdzību procedūru, var 
pārsūdzēt tiesā.

Pamatojums

Iekļautā tiesību garantija vērsties tiesā ir acīmredzami nepieciešama;  grozījumā ir tieši 
pārņemts Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. panta 2. punkta formulējums.

Grozījums Nr. 88
Direktīvas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sniedz padomus Komisijai par visiem 
jautājumiem, kas attiecas uz personas datu 
aizsardzību Savienībā, tai skaitā par visiem 
šīs direktīvas grozījumiem, kas tiek 
ierosināti;

(a) sniedz padomus Eiropas iestādēm par 
visiem jautājumiem, kas attiecas uz 
personas datu aizsardzību Savienībā, tai 
skaitā par visiem šīs direktīvas 
grozījumiem, kas tiek ierosināti;

Grozījums Nr. 89
Direktīvas priekšlikums
52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Neskarot pieejamos administratīvos 
aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, 
dalībvalstis fiziskām personām nodrošina 
tiesības vērsties tiesā, ja tās uzskata, ka to 
tiesības, kas paredzētas noteikumos, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo direktīvu, ir 
aizskartas personas datu apstrādes 
rezultātā, kura neatbilst šiem noteikumiem.

Neskarot pieejamos administratīvos 
aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, 
dalībvalstis fiziskām personām nodrošina 
tiesības vērsties tiesā, ja to tiesības, kas 
paredzētas noteikumos, kuri pieņemti, 
pamatojoties uz šo direktīvu, ir aizskartas 
personas datu apstrādes rezultātā, kura 
neatbilst šiem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 90
Direktīvas priekšlikums

54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz to, ka jebkurai 
personai, kurai nodarīts kaitējums 
nelikumīgas datu apstrādes vai tādu 
darbību rezultātā, kuras neatbilst 
noteikumiem, kas pieņemti, pamatojoties 
uz šo direktīvu, ir tiesības saņemt no 
pārziņa kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Dalībvalstis paredz to, ka jebkurai 
personai, kurai nodarīts kaitējums 
nelikumīgas datu apstrādes vai tādu 
darbību rezultātā, kuras neatbilst 
noteikumiem, kas pieņemti, pamatojoties 
uz šo direktīvu, ir tiesības atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem saņemt no pārziņa 
kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Grozījums Nr. 91
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja personas datus ir nosūtījusi 
dalībvalsts kompetentā iestāde, saņēmējs 
saskaņā ar valsts tiesību aktos noteikto 
atbildību pret cietušo pusi savā aizstāvībā 
nevar atsaukties uz to, ka nosūtītie dati 
bijuši neprecīzi. Ja saņēmējs izmaksā 
kompensāciju par kaitējumu, ko 
izraisījusi neprecīzi nosūtīto datu 
izmantošana, datus nosūtījusī kompetentā 
iestāde pilnībā atlīdzina saņēmējam 
izmaksātās kompensācijas summu, ņemot 
vērā jebkādu iespējamo saņēmēja vainu.

Pamatojums

Sal. ar Pamatlēmuma 2008/977/TI 19. panta 1. un 2. punktu.

Grozījums Nr. 92
Direktīvas priekšlikums
55. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par 

Dalībvalstis pieņem attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu šīs direktīvas pasākumu 
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noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti, 
pamatojoties uz šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un atturošām.

pilnīgu ieviešanu, un jo īpaši paredz 
noteikumus par sankcijām, kas 
piemērojamas par noteikumu 
pārkāpumiem, kuri pieņemti, pamatojoties 
uz šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt efektīvām, 
samērīgām un atturošām.

Pamatojums

Sal. ar Pamatlēmuma 2008/977/TI 24. pantu.

Grozījums Nr. 93
Direktīvas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 28. panta 5. punktā minētās 
pilnvaras ir deleģētas Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot ar šīs direktīvas 
spēkā stāšanās datumu.

2. Pilnvaras pieņemt direktīvas 34. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datuma.

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts tāpēc, ka 28. panta 5. punktā svītrotas deleģēšanas pilnvaras un 
34. panta 3. punktā īstenošanas akti aizvietoti ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 94
Direktīvas priekšlikums
56. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 28. panta 5. punktā
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidzas lēmumā norādītās 
tiesības pieņemt deleģētos aktus. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. 
Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos 

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 34. panta 3. punktā
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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aktus.

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts tāpēc, ka 28. panta 5. punktā svītrotas deleģēšanas pilnvaras un 
34. panta 3. punktā īstenošanas akti aizvietoti ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 95
Direktīvas priekšlikums
56. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 28. panta 5. punktu pieņemts 
deleģētais akts 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 2 mēnešiem pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas.

5. Saskaņā ar 34. panta 3. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts tāpēc, ka 28. panta 5. punktā svītrotas deleģēšanas pilnvaras un 
34. panta 3. punktā īstenošanas akti aizvietoti ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 96
Direktīvas priekšlikums
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

svītrots

Pamatojums

Grozījums atbilstoši 34. panta 5. punkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 97
Direktīvas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starptautiski nolīgumus, ko dalībvalstis 
noslēgušas pirms šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, ja nepieciešams, groza piecus gadus 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

1. Starptautiski nolīgumus, ko dalībvalstis 
noslēgušas pirms šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, ja nepieciešams, groza desmit gadus 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, ja vien 
tiem nav jāveic atsevišķa pārbaude. 

2. Neskarot 1. punktu, gadījumos, kad 
pieņemts lēmums par neatbilstību, 
36. panta noteikumus tādā pašā veidā 
piemēro starptautiskiem nolīgumiem, kas 
noslēgti pirms šīs direktīvas stāšanās 
spēkā.

Pamatojums

Daudzo un sarežģīto starptautisko nolīgumu dēļ piecu gadu pārejas periods ir nesamērīgi īss. 
Direktīvas 36. panta noteikumus var piemērot ne vien dalībvalstu attiecībās, bet līdzīgā veidā 
arī attiecībā uz jau noslēgtiem starptautiskiem nolīgumiem.

Grozījums Nr. 98
Direktīvas priekšlikums
[x] pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[x] pielikums
Trešo valstu, trešo valstu teritoriju vai 

apstrādes nozaru, vai starptautisku 
organizāciju, kuras nodrošina pietiekamu 

aizsardzības līmeni 34. panta 2. punkta 
izpratnē, saraksts

Pamatojums

Grozījums atbilstoši 34. panta grozījumam.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, 
un šādu datu brīva aprite (direktīva)
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