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Grozījums Nr. 72
David Casa

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 73
David Casa

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

veicināt datu brīvu apriti Savienībā un 
drošu nosūtīšanu uz trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām un 
nodrošināt personas datu aizsardzību
visaugstākajā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu piemērotu metodi, kas 
ļauj sniegt brīvu, konkrētu un apzinātu 
norādi par datu subjekta vēlmēm, vai nu ar 
paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu datu 
subjekta darbību, nodrošinot, ka persona 
apzinās, ka tā sniedz piekrišanu personas 
datu apstrādei, tas ietver laukuma 
atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē un jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, kas konkrētajos apstākļos skaidri 
norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai personas datu apstrādei. Tas ir 
neatkarīgi no iespējas dot piekrišanu
apstrādei saskaņā ar 
Direktīvu 2002/58/EK, izmantojot 
atbilstīgus iestatījumus pārlūkprogrammā 
vai citā lietotnē. Piekrišanai būtu jāattiecas 
uz visām apstrādes darbībām, ko veic vienā 
un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu 
subjekta piekrišana ir jādod pēc 
elektroniska pieprasījuma saņemšanas, 
pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam 
un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā 
pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek 
sniegts.

Or. en
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Pamatojums

Regulā nevajadzētu uzlikt pārāk preskriptīvas prasības attiecībā uz piekrišanu. Grozījuma 
mērķis ir nodrošināt iespēju turpināt izmantot netiešu piekrišanu un apstrādi saskaņā ar 
Direktīvu 2002/58/EK, izmantojot atbilstīgus iestatījumus pārlūkprogrammā vai citā lietotnē 
(sal. ar Direktīvas 136/2009/EK 66. apsvērumu).

Grozījums Nr. 75
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pārzini, kurš ir arī apstrādātājs, praktiski nav jēgas piemērot dažādas pārbaudes, 
lai noteiktu, kuram regulatoram šī organizācija ir pakļauta. Grozījums nodrošina, ka šādi 
pārziņi var pilnībā izmantot vienas pieturas aģentūru.
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Grozījums Nr. 76
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir jāņem vērā gan datu pārzinis, gan datu apstrādātājs, jo tādējādi tiek nodrošināta 
konsekvence un juridiskā skaidrība attiecībā uz kritēriju piemērošanu.

Grozījums Nr. 77
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Darbinieku personas dati, jo īpaši 
sensitīvi dati, piemēram, dati par 
politiskajiem uzskatiem, piederību 
arodbiedrībām vai darbību tajās, 
jāaizsargā saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 8., 12. un 28. pantu 
un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. 
un 11. pantu, un uzņēmumi nekādā 
gadījumā nedrīkst tos izmantot darbinieku 
iekļaušanai tā saucamajos „melnajos 
sarakstos”, kas tiek nodoti citiem 
uzņēmumiem ar mērķi radīt kaitējumu 
konkrētiem darbiniekiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 79
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu, ka piekrišana ir brīva, 
būtu jāprecizē, ka piekrišana nav derīgs 
juridiskais pamats, ja personai nav īstas un 
brīvas izvēles un viņš pēcāk bez 
zaudējumiem nevar atteikties vai atsaukt
savu izvēli.

(33) Lai nodrošinātu, ka piekrišana ir brīva, 
būtu jāprecizē, ka piekrišana nav derīgs 
juridiskais pamats, ja personai nav īstas un 
brīvas izvēles un viņš pēcāk bez 
zaudējumiem nevar atteikties vai atsaukt 
savu izvēli. Piekrišanai nebūtu jābūt par 
datu apstrādes juridisko pamatu arī tad, ja 
datu subjektam nav pieejami dažādi 
līdzvērtīgi pakalpojumi. Noklusējuma 
iestatījumi, piemēram, lodziņi, kuros jau 
iepriekš ielikts ķeksītis, rīcības trūkums 
vai vienkārši pakalpojuma izmantošana 
nenozīmē piekrišanu. Piekrišanu var 
saņemt tikai par tādu apstrādi, kas ir 
likumīga un tādējādi nav pārmērīga, 
ņemot vērā tās nolūku. Nesamērīgu datu 
apstrādi nevar padarīt par likumīgu, 
saņemot piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Šā papildinājuma mērķis ir izvairīties no situācijām, kad pārziņi cenšas saņemt piekrišanu 
nepārprotami nesamērīgai datu apstrādei. Tādējādi regulatoriem un tiesnešiem būtu jāsāk 
runāt par materiālo, nevis procesuālo taisnīgumu. Šāds skatījums ārpus procesuālajiem 
noteikumiem ir atrodams arī vispārīgajās līgumtiesībās, kur tādi principi kā labticība, 
taisnīgums un saprātīgums galu galā regulē attiecības starp līgumslēdzējām pusēm, ja 
atsevišķos līguma noteikumos tiek konstatēts šo principu pārkāpums.

Grozījums Nr. 80
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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



PE500.695v01-00 10/214 AM\920534LV.doc

LV

Grozījums Nr. 81
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.
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Grozījums Nr. 82
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Tadeusz Zwiefka

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 84
Tadeusz Zwiefka

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Grozījums Nr. 85
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un "tiesībām tikt 

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 86
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Lai vēl vairāk stiprinātu kontroli pār 
saviem datiem un piekļuves tiesības, datu 
subjektam gadījumos, kad personas datus

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

savus datus arī plaši izmantotā 
elektroniskā formātā. Datu subjektam būtu 
jāatļauj arī nosūtīt datus, ko viņš ir 
sniedzis, no vienas automatizētas lietotnes, 
piemēram, sociālā tīkla, uz citu.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(55) Lai vēl vairāk stiprinātu kontroli pār 
saviem datiem un piekļuves tiesības, datu 
subjektam gadījumos, kad personas datus 
apstrādā elektroniskiem līdzekļiem, 
vajadzētu būt tiesībām bez maksas iegūt 
savu datu kopiju plaši izmantotā 
elektroniskā, savietojamā un strukturētā
formātā. Datu subjektam būtu jāatļauj arī 
nosūtīt datus, ko viņš ir sniedzis, no vienas 
automatizētas lietotnes, piemēram, sociālā 
tīkla, uz citu. Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji šo datu nosūtīšanu 
nedrīkst noteikt par obligātu nosacījumu 
minēto pakalpojumu saņemšanai. Sociālie 
tīkli būtu jāmudina datus pēc iespējas 
glabāt tā, lai datu subjektiem nodrošinātu 
efektīvu datu pārnesamību.

Or. en
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Pamatojums

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particulary if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Grozījums Nr. 88
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 89
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(58) Ikvienam datu subjektam vajadzētu 
būt tiesībām nebūt pakļautam pasākumam, 
kas pamatojas uz profilēšanu ar 
automatizētas apstrādes līdzekļiem un 
attiecībā uz šīs fiziskās personas 
pamattiesībām un brīvībām rada 
nelabvēlīgas tiesiskās sekas vai ļoti 
negatīvā veidā skar datu subjektu. Tomēr 
šādi pasākumi būtu jāatļauj, ja tas tieši 
paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, un šāda 
pasākuma neattiecināšanu uz bērnu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 90
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
58. apsvērums



AM\920534LV.doc 17/214 PE500.695v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(58) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, kas
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas 
apstrādes līdzekļiem. Tomēr jebkuri šādi 
pasākumi būtu jāatļauj, ja tas tieši 
paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, un šāda 
pasākuma neattiecināšanu uz bērnu. 
Konkrētāk, šāda apstrāde nekādā veidā —
ne tīši, ne netīši — nedrīkst radīt datu 
subjektu diskrimināciju rases vai etniskās 
izcelsmes, politisko uzskatu, reliģijas vai 
ticības, dalības arodbiedrībā vai 
dzimumorientācijas dēļ. Ņemot vērā 
diskriminācijas risku, šādu apstrādi 
nedrīkst izmantot ļoti retu pazīmju 
prognozēšanā.

Or. en

Pamatojums

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
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improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Grozījums Nr. 91
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai datu aizsardzība būtu efektīva, organizācijām nepieciešama ar pietiekamu dokumentāciju 
pamatota izpratne par datu apstrādes darbībām, taču dokumentācijas glabāšana par visām 
apstrādes darbībām ir nesamērīgi apgrūtinoša. Dokumentācijas mērķim nav jābūt apmierināt 
birokrātiskas vajadzības, bet gan palīdzēt pārziņiem un apstrādātājiem izpildīt savus 
pienākumus.

Grozījums Nr. 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
67. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl
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Grozījums Nr. 93
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 94
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
82. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(82) Komisija tāpat var atzīt, ka trešā 
valsts, trešās valsts teritorija vai apstrādes 
nozare vai starptautiska organizācija 
nepiedāvā pietiekamu datu aizsardzības 
līmeni. Attiecīgi personas datu nosūtīšana 
uz šo trešo valsti būtu jāaizliedz.
Aizliegumu piemēro arī tām valstīm, 
kurās saskaņā ar Eiropas Komisijas jau 
veikto novērtējumu netiek nodrošināts 
pietiekams datu aizsardzības līmenis. Šādā 
gadījumā būtu jāparedz noteikumi par 
apspriešanās procesu starp Komisiju un 
šādu trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 95
József Szájer

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 

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

dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, organizācijām, 
kas atbild par cīņu pret krāpniecību 
sportā, vai ja datus nosūta iestādēm, kuru 
kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu 
novēršana, izmeklēšana, atklāšana un 
saukšana pie atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
121.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 97
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
121.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai, izpildot datu aizsardzības noteikumus, netiktu lieki kavēta valsts īstenotā 
sabiedrisko lietu pārraudzība. Kā norādīts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, Datu 
aizsardzības (29. panta) darba grupas un Pamattiesību aģentūras atzinumos, tāpēc ir 
jānodrošina publiska piekļuve oficiāliem dokumentiem.

Grozījums Nr. 98
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
129. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fiziku personu 
pamattiesības un brīvības un, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Jo īpaši deleģētos aktus būtu 
jāpieņem par apstrādes likumīgumu;
precizējot kritērijus un nosacījumus 

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības, jo īpaši tiesības 
uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Jo īpaši deleģētie akti būtu 
jāpieņem, precizējot kritērijus un 
nosacījumus saistībā ar bērna sniegtu 
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saistībā ar bērna sniegtu piekrišanu; par 
īpašu kategoriju datu apstrādi; precizējot 
kritērijus un nosacījumus, kad prasības un 
maksa par datu subjektu tiesību 
izmantošanu ir acīmredzami pārmērīgas; 
nosakot kritērijus un prasības informācijai, 
kas jāsniedz datu subjektam, un saistībā ar 
piekļuves tiesībām; par tiesībām tikt 
aizmirstam un tiesībām uz dzēšanu; par 
pasākumiem, kas balstās uz profilēšanu;
par kritērijiem un prasībām saistībā ar 
pārziņa atbildību un integrētu datu 
aizsardzību un datu aizsardzību pēc 
noklusējuma; par apstrādātāju; nosakot 
kritērijus un prasības apstrādes 
dokumentēšanai un drošībai; par 
kritērijiem un prasībām personas datu 
aizsardzības pārkāpuma konstatēšanai un 
paziņošanai uzraudzības iestādei un par 
apstākļiem, kādos personas datu 
aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu; par kritērijiem un 
nosacījumiem apstrādes darbībām, kurām 
nepieciešams datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums; par kritērijiem un prasībām, 
nosakot augsta līmeņa īpašo risku, kam 
nepieciešama iepriekšēja apspriešanās;
par datu aizsardzības inspektora iecelšana
un uzdevumiem; par profesionālās ētikas 
kodeksiem; par kritērijiem un prasībām 
sertifikācijas mehānismiem; par kritērijiem 
un prasībām datu nosūtīšanai, izmantojot 
saistošos uzņēmuma noteikumus; par 
atkāpēm saistībā ar datu nosūtīšanu; par 
administratīvajām sankcijām; par 
apstrādi ar veselību saistītos nolūkos; par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā un 
apstrādi vēstures, statistikas un zinātniskās 
izpētes nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba ietvaros rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

piekrišanu; precizējot kritērijus un 
nosacījumus, kad prasības un maksa par 
datu subjekta tiesību izmantošanu ir 
acīmredzami pārmērīga; nosakot kritērijus 
un prasības informācijai, kas jāsniedz datu 
subjektam, un saistībā ar piekļuves 
tiesībām; par kritērijiem un prasībām 
saistībā ar pārziņa atbildību un integrētu 
datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc 
noklusējuma; par apstrādātāju; nosakot 
kritērijus un prasības apstrādes 
dokumentēšanai un drošībai; par datu 
aizsardzības inspektora iecelšanu un 
uzdevumiem; par kritērijiem un prasībām 
sertifikācijas mehānismiem; par kritērijiem 
un prasībām datu nosūtīšanai, izmantojot 
saistošos uzņēmuma noteikumus; par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā un 
apstrādi vēstures, statistikas un zinātniskās 
izpētes nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba gaitā rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas datu 
apstrādi; standarta procedūras un formas 
datu subjekta tiesību izmantošanai; 
standarta formas datu subjekta 
informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar piekļuvi datiem;
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu aizsardzību 
pēc noklusējuma un dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; standarta 
formāts un procedūras personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai 
uzraudzības iestādei un personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai datu 
subjektam; standarti un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam;
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras; 
sertifikācijas tehniskie standarti un 
mehānismi; aizsardzības līmeņa 
pietiekamība trešā valstī vai tās teritorijā, 
vai apstrādes nozarē, vai starptautiskā 
organizācijā; Savienības tiesībās neatļauta 
izpaušana; savstarpējā palīdzība; kopīgās 
operācijas; lēmumi konsekvences 
mehānisma ietvaros. Šīs pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāris
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā sakarā Komisijai būtu 

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

Or. en

Grozījums Nr. 100
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios.Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Grozījums Nr. 101
Antonio López-Istúriz White
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 102
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) datiem, kas iesniegti anonīmi;

Or. en

Pamatojums

Pēc definīcijas anonīmi dati nav personas dati.

Grozījums Nr. 103
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) kompetentajās iestādēs vēlēšanu 
sarakstu sagatavošanai;
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Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Šo regulu piemēro Savienībā nedzīvojošu 
datu subjektu personas datu apstrādei, ko 
veic Savienībā reģistrēts pārzinis vai 
apstrādātājs, veicot saimniecisko darbību 
trešā(-s) valstī(-s).

Or. en

Pamatojums

ES uzņēmumi vai darba devēji nedrīkst nelikumīgi piekļūt darbinieku personas datiem, lai 
kontrolētu viņu uzvedību, iekļautu melnajā sarakstā saistībā ar piederību arodbiedrībām u. c., 
neatkarīgi no tā, vai darbinieks dzīvo ES vai ārpus tās.

Grozījums Nr. 105
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) "datu subjekts" ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona varētu pamatoti izmantot, 

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko
nepārprotami, tieši vai netieši var 
identificēt, izmantojot līdzekļus, ko 
pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
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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;

juridiska persona varētu pamatoti izmantot, 
jo īpaši atsaucoties uz vārdu,
identifikācijas numuru, atrašanās vietas 
datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu 
vai vairākiem šai personai raksturīgiem 
fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem. Ja identifikācijai 
nepieciešams nesamērīgs laika, pūliņu vai 
materiālo resursu patēriņš, dzīvu fizisku 
personu neuzskata par identificējamu;

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumu kopuma daļā ir paredzēta pseidonīmdatu un anonīmu datu lietošana, kas 
sekmēs labu uzņēmējdarbības praksi, aizsargājot datu subjektu intereses. Datu izmantošana 
uzņēmējdarbībā, nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tiek vēl vairāk sekmēta, ja 
tiek nodrošināts, ka personas datus nav iespējams saistīt ar datu subjektu (jo, neizmantojot 
papildu datus, šie dati nenorāda uz datu subjektu).

Grozījums Nr. 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska vai
juridiska persona. Identificēta persona ir 
persona, kuras identitāti var tieši vai 
netieši noteikt, izmantojot līdzekļus, ko 
pārzinis vai jebkura cita fiziska persona 
varētu pamatoti izmantot, bet kuru 
izmantošana nav pārāk dārga, 
laikietilpīga vai darbietilpīga;

Or. pl
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Grozījums Nr. 107
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labu aizsardzību, ir svarīgi jēdzienus „personas dati” un „datu subjekts” 
nedefinēt pārāk šauri. Šī regula būtu noteikti jāpiemēro datiem, kas ļauj veikt tikai 
„izcelšanu”, un ir jābūt skaidram, ka tiešsaistes identifikatori vairumā gadījumu ir uzskatāmi 
par personas datiem. Tā kā tehnoloģijas nepārtraukti attīstās, uzbrukumi ar mērķi atšifrēt 
anonīmus datus kļūs aizvien izsmalcinātāki. „Personas datu” un „datu subjekta” definīcijas 
paplašināšana ir svarīga atbilstošas datu aizsardzības turpmākajām prasībām.

Grozījums Nr. 108
Klaus-Heiner Lehne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 109
Marielle Gallo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) "apstrāde" ir jebkura ar personas 
datiem veikta darbība vai darbību 
kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem 
līdzekļiem, piemēram, vākšana, 
reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, 
glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, 
atgūšana, aplūkošana, izmantošana, 
izpaušana — izmantojot nosūtīšanu, 

3) “anonīmi dati” ir informācija, kas 
nekad nav bijusi saistīta ar datu subjektu 
vai ir savākta, mainīta vai citādi 
apstrādāta tā, ka to nav iespējams saistīt 
ar datu subjektu;
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izplatīšanu vai, citādi darot pieejamus, —
saskaņošana vai kombinēšana, dzēšana 
vai iznīcināšana;

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumu kopuma daļā ir paredzēta pseidonīmdatu un anonīmu datu lietošana, kas 
sekmēs labu uzņēmējdarbības praksi, aizsargājot datu subjektu intereses. Datu izmantošana 
uzņēmējdarbībā, nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tiek vēl vairāk sekmēta, ja 
tiek nodrošināts, ka personas datus nav iespējams saistīt ar datu subjektu (jo, neizmantojot 
papildu datus, šie dati nenorāda uz datu subjektu).

Grozījums Nr. 111
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) “pseidonīmdati” ir jebkādi personas 
dati, kas savākti, mainīti vai citādi 
apstrādāti tā, ka tos nav iespējams saistīt 
ar datu subjektu, neizmantojot papildu 
datus, uz kuriem attiecas atsevišķa un 
noteikta tehniskā un organizatoriskā 
kontrole, kas nodrošina šādas saistīšanas 
neiespējamību, vai šādai saistīšanai būtu 
nepieciešams nesamērīgs laika patēriņš;

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumu kopuma daļā ir paredzēta pseidonīmdatu un anonīmu datu lietošana, kas 
sekmēs labu uzņēmējdarbības praksi, aizsargājot datu subjektu intereses. Datu izmantošana 
uzņēmējdarbībā, nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tiek vēl vairāk sekmēta, ja 
tiek nodrošināts, ka personas datus nav iespējams saistīt ar datu subjektu (jo, neizmantojot 
papildu datus, šie dati nenorāda uz datu subjektu).

Grozījums Nr. 112
Eva Lichtenberger
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Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 113
Marielle Gallo
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Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “datu subjekta piekrišana” ir jebkāds
datu subjekta paziņojums vai rīcība, ar 
kuru tiek pausta piekrišana ierosinātajai
datu apstrādei. Klusēšana vai atturēšanās 
no darbības pati par sevi nenozīmē 
piekrišanu;

Or. en

Pamatojums

Piekrišanas saņemšanas process, proti, subjektam sniegtās informācijas mehānisms, kam
seko datu subjekta reakcija, ir pamata mehānisms, lai panāktu vienošanos, šajā gadījumā par 
personas datu apstrādi. Laika pārbaudi izturējušas terminoloģijas izmantošana saskaņā ar 
vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem vienkāršotu tekstu, radītu noteiktību, paredzot 
piekrišanai stabilu un iedibinātu pamatu, un palīdzētu izvairīties no atšķirībām, kuras būtu 
ļoti grūti piemērot praksē.
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Grozījums Nr. 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Grozījums Nr. 116
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) "personas datu aizsardzības pārkāpums"
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā 
notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

9) “personas datu aizsardzības pārkāpums”
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā 
notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem, kas var negatīvi ietekmēt 
datu subjekta personas datu aizsardzību 
vai privātumu;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties gan no nevajadzīgiem datu pārziņu un apstrādātāju 
pienākumiem, gan arī no pārspīlēti biežas paziņojumu sūtīšanas datu subjektam. Uz datu 
subjekta riska līmeni balstīta minimālā sliekšņa noteikšana, kuru sasniedzot, tam jāziņo par 
pārkāpumu, uzlabos datu subjekta aizsardzību, neradot nekādu apgrūtinājumu. Šīs izmaiņas 
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ir saskaņā ar Direktīvu 2009/136/EK.

Grozījums Nr. 117
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 118
Tadeusz Zwiefka

Regulas priekšlikums
4. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
attiecībā uz pārzini, tostarp pārzini, kas ir 
arī apstrādātājs, ir tās pārziņa institūcijas 
atrašanās vieta Savienībā, kur lemj par
politiku personas datu aizsardzības jomā, 
ņemot vērā minētās institūcijas 
dominējošo ietekmi attiecībā pret citām 
institūcijām, jo īpaši uzņēmumu grupas 
gadījumā, kā arī personas datu 
aizsardzības noteikumu un ar aizsardzību 
saistītu noteikumu izpildi; ja lēmumus par 
personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem nepieņem 
Savienībā, galvenās institūcijas atrašanās 
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institūcijas atrašanās vieta Savienībā; vieta ir tur, kur notiek galvenās apstrādes 
darbības saistībā ar pārziņa institūcijas 
darbībām Savienībā. Attiecībā uz 
apstrādātāju, kas nav arī pārzinis,
“galvenās institūcijas atrašanās vieta” ir tā 
centrālās pārvaldes institūcijas atrašanās 
vieta Savienībā; uzņēmums vai uzņēmumu 
grupa informē kompetento iestādi par 
izraudzīto galvenās institūcijas atrašanās 
vietu;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
4. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
ir uzņēmuma vai uzņēmumu grupas, kas 
ir vai nu pārzinis, vai apstrādātājs, 
saskaņā ar 57. pantā izklāstīto 
konsekvences mehānismu izraudzīta vieta, 
cita starpā pamatojoties uz šādiem 
objektīviem izvēles kritērijiem:

1) uzņēmumu grupas mītnes vieta Eiropā;
2) tās uzņēmumu grupas struktūras 
atrašanās vieta, kurai ir deleģēti datu 
aizsardzības pienākumi;
3) tās uzņēmumu grupas struktūras 
atrašanās vieta, kura ir vispiemērotākā 
pārvaldes funkciju un administratīvo 
pienākumu veikšanai, lai piemērotu un 
izpildītu šajā regulā izklāstītos 
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noteikumus, vai
4) atrašanās vieta, kurā tiek veiktas 
efektīvas un faktiskas pārvaldes darbības, 
pieņemot lēmumus par datu apstrādi, ko 
veic pastāvīga vienība.
Uzņēmums vai uzņēmumu grupa informē 
kompetento iestādi par izraudzīto galvenās 
institūcijas atrašanās vietu;

Or. en

Pamatojums

Jēdziena „galvenās institūcijas atrašanās vieta” ierosinātā definīcija ir pārāk neskaidra un 
pieļauj pārāk plašu interpretāciju. Organizācijas galvenās institūcijas atrašanās vieta ir 
jānosaka, kā atsauci izmantojot vienotu pārbaudi, kuras pamatā ir attiecīgi objektīvi kritēriji, 
kurus var piemērot uzņēmumiem vai uzņēmumu grupām. Šos kritērijus izmanto, lai noteiktu 
atbilstīgu DAI saistošo uzņēmuma noteikumu īstenošanai, tādēļ tie ir pierādījuši savu 
īstenojamību.

Grozījums Nr. 120
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
4. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13) pārziņa vai apstrādātāja “galvenās 
institūcijas atrašanās vieta” ir tās pārziņa
vai apstrādātāja institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā, kur pieņem lēmumus par 
personas datu aizsardzības politiku, ņemot 
vērā minētās institūcijas dominējošo 
ietekmi attiecībā pret citām institūcijām, 
jo īpaši uzņēmumu grupu gadījumā, 
attiecībā uz personas datu aizsardzības 
noteikumu vai datu aizsardzības 
noteikumu īstenošanu; ja lēmumus par 
personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem nepieņem 
Savienībā, galvenās institūcijas atrašanās 
vieta ir tur, kur notiek galvenās apstrādes 
darbības saistībā ar pārziņa vai datu 
apstrādātāja institūcijas darbībām 
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Savienībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 121
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
4. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
ir pārziņa, apstrādātāja vai uzņēmumu 
grupas institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā, kur tiek pieņemti galvenie 
lēmumi par personas datu apstrādes 
nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem. 
Pārzinis, apstrādātājs vai uzņēmumu 
grupa izraugās galvenās institūcijas
atrašanās vietu, lai izpildītu prasības 
attiecībā uz datu aizsardzību, un par to 
informē attiecīgo valsts uzraudzības 
iestādi. Ja valsts uzraudzības iestāde 
nepiekrīt izraudzītajai galvenās institūcijas 
atrašanās vietai, tā var lūgt Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai sniegt atzinumu un 
dot padomu;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, šī definīcija vienādi jāpiemēro pārzinim, apstrādātājam 
un uzņēmumu grupai. Bieži vien uzņēmumi darbojas dažādās dalībvalstīs, tādēļ tiem būtu 
jāizraugās to galvenās institūcijas atrašanās vieta, lai izpildītu prasības attiecībā uz datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 122
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
4. pants – 13. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
attiecībā uz pārzini, kurš ir atbildīgs par 
datu apstrādi, sakrīt ar galvenās mītnes 
reģistrācijas adresi Savienībā, ja vien tā ir 
arī vieta, kur tiek pieņemti institūcijas, 
uzņēmuma vai uzņēmumu grupas 
galvenie lēmumi, pretējā gadījumā tai 
jābūt atrašanās vietai, kur tiek pieņemti šie 
galvenie lēmumi;

Or. es

Pamatojums

Galvenās institūcijas atrašanās vietas noteikšanai izmantotie kritēriji nav paši piemērotākie, 
lai šo jēdzienu idejiski saistītu ar galvenajiem lēmumiem par personas datu apstrādes 
nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem. Jādod priekšroka jēdzienam, kas atbilst uzņēmuma vai 
uzņēmumu grupas reģistrācijas adresei, kur tiek pieņemti attiecīgās institūcijas, uzņēmuma 
vai uzņēmumu grupas galvenie lēmumi.

Grozījums Nr. 123
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es
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Grozījums Nr. 124
Marielle Gallo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 125
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
4. pants – 19.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.b) “vēlēšanu saraksti” ir balsstiesīgo 
iedzīvotāju personas dati un informācija 
par viņu dzīvesvietu;

Or. es

Grozījums Nr. 126
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
4. pants – 19.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.c) “informācijas sabiedrības 
pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas tiek 
sniegti pēc individuāla pieprasījuma, 
attālināti un, izmantojot elektroniskos
līdzekļus, proti, pakalpojumus nosūta un 
galamērķī saņem, izmantojot 
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elektroniskas apstrādes (tostarp digitālās 
kompresijas) un informācijas 
uzglabāšanas aparatūru, un tos pilnībā 
pārraida, nosūta un saņem pa vadiem, pa 
radio, ar optiskiem vai citiem 
elektromagnētiskiem līdzekļiem;

Or. es

Grozījums Nr. 127
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 128
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pārmērīgiem nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tos apstrādā tikai tad un 
tikai tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, apstrādājot informāciju, 
kas neietver personas datus;

Or. es

Pamatojums

Lai noteikums būtu skaidrāks, vienkāršāks un efektīvāks.

Grozījums Nr. 129
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
5. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Lai noteikums būtu skaidrāks, vienkāršāks un efektīvāks.

Grozījums Nr. 130
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
5. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādā tikai vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 81. 
un 83. panta noteikumiem un 
nosacījumiem un ja regulāri tiek izvērtēta 
nepieciešamība turpināt glabāšanu;

Or. en

Pamatojums

Jāparedz, ka personas datus var glabāt ilgāk arī tad, ja tos apstrādā veselības nolūkos 
(81. pants), kā arī vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos (83. pants), kā jau 
norādīts Komisijas tekstā. Tas nodrošinās visu attiecīgo datu pieejamību, lai datu subjektam 
sniegtu piemērotāko aprūpi.

Grozījums Nr. 131
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
5. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāparedz, ka personas datus var glabāt ilgāk arī tad, ja tos apstrādā veselības nolūkos 
saskaņā ar 81. panta nosacījumiem.

Grozījums Nr. 132
Antonio López-Istúriz White
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Regulas priekšlikums
5. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā, neierobežojot 83. panta
noteikumus;

Or. es

Pamatojums

Visi jautājumi saistībā ar personas datu apstrādi vēstures, statistikas vai zinātniskās izpētes 
nolūkos ir izklāstīti 83. pantā.

Grozījums Nr. 133
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
5. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis nodrošina un uzskatāmi parāda, 
ka katra apstrādes darbība notiek saskaņā 
ar šo regulu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tās personas atbildība, kas veic datu apstrādi, ir nevis pašas apstrādes princips, bet gan tās 
sekas.

Grozījums Nr. 134
Francesco Enrico Speroni
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 135
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
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contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Grozījums Nr. 136
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus. To 
nepiemēro arī apstrādei, kuras pamatā 
var būt viens vai vairāki no šajā punktā 
minētajiem iemesliem;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus. To 
arī nepiemēro apstrādei, kas var balstīties 
uz vienu vai vairākiem šajā punktā 
minētajiem pamatojumiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 139
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Praktiska pieredze apliecina, ka „juridiskos pienākumos” netiek iekļauti valsts finanšu 
noteikumi vai rīcības kodeksi, kuriem ir būtiska nozīme krāpšanas atklāšanā un novēršanā, 
kuri ir ārkārtīgi svarīgi datu pārziņiem un kuriem ir liela nozīme datu subjektu aizsardzībā.
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Grozījums Nr. 140
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) apstrādāti tiek tikai pseidonīmdati;

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumu kopuma daļā ir paredzēta pseidonīmdatu un anonīmu datu lietošana, kas 
sekmēs labu uzņēmējdarbības praksi, aizsargājot datu subjektu intereses. Datu izmantošana 
uzņēmējdarbībā, nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tiek vēl vairāk sekmēta, ja 
tiek nodrošināts, ka personas datus nav iespējams saistīt ar datu subjektu (jo, neizmantojot 
papildu datus, šie dati nenorāda uz datu subjektu).

Grozījums Nr. 141
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai būtu 
jāizveido kopīgu kritēriju saraksts, kas 
jāievēro turpmākajā apstrādē, lai to 
uzskatītu par saderīgu ar to, kurai 
sākotnēji vākti personas dati.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts tiesību aktam ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai tam jābūt
nepieciešamam, lai aizsargātu citu personu 
tiesības un brīvības, tajā jābūt ievērotai 
tiesību uz personas datu aizsardzību būtībai 
un tam jābūt samērīgam ar tā likumīgo 
nolūku.

Savienības un dalībvalsts tiesību aktiem ir 
jāatbilst sabiedrības interešu nolūkam vai
arī tiem jābūt nepieciešamiem, lai 
aizsargātu citu personu tiesības un brīvības,
tajos jābūt ievērotai tiesību uz personas 
datu aizsardzību būtībai un tiem jābūt
samērīgiem ar savu likumīgo nolūku.

Or. es

Pamatojums

Šīm prasībām jāatbilst ne tikai dalībvalstu, bet arī Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta f) apakšpunktā 
minētajā gadījumā datu pārzinis skaidri 
un atsevišķi informē datu subjektu par 
šādu apstrādi. Datu pārzinis uzrāda un 
publicē arī iemeslus, kas apliecina, ka 
viņa likumīgās intereses ir svarīgākas 
nekā datu subjekta intereses vai 
pamattiesības un brīvības.

Or. pl

Grozījums Nr. 144
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 145
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šā panta 5. punktā noteiktā pilnvaru deleģēšana Komisijai ir pārmērīga, jo tā attiecas uz 
regulējuma pamatelementiem. Šie elementi būtu sīkāk jāizklāsta šajā pašā dokumentā.

Grozījums Nr. 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner
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Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Dati netiek izmantoti pret datu subjektu, 
izskatot disciplinārlietu, iekļaujot subjektu 
melnajā sarakstā, veicot rūpīgu subjekta 
pārbaudi vai liedzot viņam/viņai darba 
iespējas.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka personas dati nekad netiks izmantoti pret datu subjektu saistībā ar darbu.

Grozījums Nr. 147
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
7. pants – 2 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja datu subjekta piekrišanu jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas arī uz citu jautājumu, prasība 

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

sniegt piekrišanu ir jānorāda tā, lai to 
varētu atšķirt no šā otra jautājuma. Pārziņa 
piekrišana, jo īpaši attiecībā uz 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
var būt iegūta elektroniski.

Or. pl

Grozījums Nr. 149
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma. Ja personas datu apstrāde ir 
būtiska pārziņa spējai garantēt pienācīgu 
drošību, sniedzot pakalpojumu datu 
subjektam, piekrišanas atsaukšanas dēļ 
var izbeigties pakalpojuma sniegšana.

Or. en

Pamatojums

Ja piekrišanas atsaukšana mazina pakalpojuma sniedzēja spēju pienācīgi aizsargāt datu 
subjekta personas datus, pakalpojuma sniedzējam nav jābūt pienākumam nodrošināt iepriekš 
minēto pakalpojumu. Piemēram, bankai nav jāturpina piedāvāt kredītkarti, ja datu subjekts ir 
atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei, lai novērstu krāpniecisku darbību.

Grozījums Nr. 150
Tadeusz Zwiefka

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pl

Grozījums Nr. 151
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Nav nepieciešams īpašs noteikums, lai secinātu, ka brīvi izteikta piekrišana var radīt tiesību 
aktos paredzētās sekas; pietiek piemērot vispārīgos noteikumus attiecībā uz gribas izteikšanu 
pārrunu laikā.

Grozījums Nr. 152
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Jēdziens „skaidri saskatāma nevienlīdzība” var radīt tiesisku nenoteiktību. Turklāt tā nav
vajadzīga, jo līgumtiesības, tostarp patērētāju tiesību aizsardzības tiesību akts, nodrošina 
pietiekamu aizsardzību pret krāpšanu, draudiem, negodīgu izmantošanu u. c., un šiem tiesību 
aktiem ir jāattiecas arī uz vienošanos par personas datu apstrādi.

Grozījums Nr. 153
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

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

Grozījums Nr. 154
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja personas datu vākšanai un apstrādei ir 
tikai komerciāli nolūki, datu subjektam 
jāsaņem ekonomiska atlīdzība par tā doto 
piekrišanu savu datu apstrādei. Datu 
subjekts nevar iesniegt prasību, 
pamatojoties uz šādas atlīdzības tiesībām.
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Or. it

Grozījums Nr. 155
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu
nolūkā precizēt par datu subjekta 
piekrišanu savu personas datu apstrādei 
komerciālos nolūkos paredzētās 
ekonomiskās atlīdzības summu, 
izmaksāšanas veidu un kārtību.

Or. it

Grozījums Nr. 156
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde parasti 
tiek veikta tikai tādā gadījumā, ja 
piekrišanu ir devuši vai apstiprinājuši bērna 
vecāki vai aizbildņi. Lai noteiktu 
pareizāko piekrišanas sniegšanas veidu, ir 
jāņem vērā bērnam radītais risks saistībā 
ar datu apjomu un to tipu un apstrādes 
veidu. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, lai
saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

Or. en
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Pamatojums

Jāņem vērā samērs starp savākto datu līmeni un bērnam radīto risku, piemēram, vienkārši 
apmainoties ar informāciju, lai pieteiktos informatīvo izdevumu saņemšanai. Īstenojot šo 
Komisijas priekšlikumu, daudzi bērni tiktu izslēgti no informācijas sabiedrības, jo tajā izteikts 
pieņēmums, ka visi vecāki aktīvi nodarbojas ar saviem bērniem, kas ne vienmēr ir taisnība. 
Vecāku piekrišana ir nepieciešama, ja interaktīvā komunikācija ar bērnu ir intensīva, tomēr ir 
jāapsver pakāpeniskas pieejas piemērošana.

Grozījums Nr. 157
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šajā regulā bērna, kas nav sasniedzis 
13 gadu vecumu, personas datu apstrāde ir 
likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja 
piekrišanu ir devuši vai apstiprinājuši bērna 
vecāki vai aizbildņi. Pārzinis pieliek 
saprātīgas pūles, lai saņemtu pārbaudāmu 
piekrišanu, ņemot vērā pieejamās 
tehnoloģijas. Pārbaudāmas piekrišanas 
saņemšanas metodes neprasa personas 
datu papildu apstrādi, kas citādi nebūtu 
vajadzīga.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 159
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Gadījumos, kad bērnam jāsniedz aizsardzība, datu pieejamība vecākam vai aizbildnim ne 
vienmēr ir datu subjekta interesēs, un šis apsvērums ir jāatspoguļo šajā regulā. Dažās 
dalībvalstīs personas, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu, var dot piekrišanu ārstēšanai, ja 
ir atzīts, ka tās ir pietiekami kompetentas to darīt.

Grozījums Nr. 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 161
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Šo paplašināto uzskaitījumu, šķiet, ieteicams ieviest, lai būtu skaidrs, ka šo datu veidu var 
apstrādāt, ja tas ir nepieciešams, lai pamatotu, īstenotu vai aizstāvētu jebkura veida tiesiskus 
vai administratīvus prasījumus.
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Grozījums Nr. 162
József Szájer

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 163
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) apstrāde ir vajadzīga vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos, ievērojot 
83. pantā minētos nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus; vai

i) apstrāde ir vajadzīga vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes, kā arī oficiālās 
izmeklēšanas vai administratīvās 
pirmstiesas izmeklēšanas nolūkos, lai 
noteiktu personu savstarpējo saistību,
ievērojot 83. pantā minētos nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus; vai

Or. es

Grozījums Nr. 164
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 165
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 166
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis nodrošina caurskatāmas un 
viegli pieejamas personas datu apstrādes
un datu subjektu tiesību izmantošanas
vadlīnijas.

1. Pārzinis personas datu apstrādei un datu 
subjektu tiesību izmantošanai piemēros 
caurskatāmības un pieejamības kritērijus.
Šim nolūkam šos kritērijus varēs darīt 
zināmus, formulējot vadlīnijas, kas būs 
pieejamas visiem datu subjektiem.

Or. es

Pamatojums

Tiek apstiprināti caurspīdīguma un pieejamības principi, kā arī paliek atvērta iespēja 
formulēt konkrētas vadlīnijas šīs regulas ietvaros.

Grozījums Nr. 168
Antonio López-Istúriz White
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Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar personas 
datu apstrādi saprotamā veidā, cik 
iespējams, izmantojot skaidru un vienkāršu 
valodu. Pēdējā minētā prasība īpaši jāņem 
vērā attiecībā uz informāciju, kas paredzēta
bērniem.

Or. es

Pamatojums

Ir panākta vienošanās par to, ka informācija datu subjektam jāsniedz saprotamā veidā, 
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu. Tomēr uzskatām, ka prasība pielāgot valodu datu 
subjekta vajadzībām var izrādīties pārmērīga un kopumā sarežģīti izpildāma.

Grozījums Nr. 169
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15.–19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā automatizētiem līdzekļiem, 
pārzinis nodrošina līdzekļus, ar kuriem 
pieprasījumu var izdarīt elektroniski.

1. Pārzinis atvieglos procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanu un 
13. pantā un 15.–19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanu. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15.–19. pantā. Ja to uzskata 
par iespējamu, visu šo informāciju var 
dokumentēt procedūru vadlīniju un 
rokasgrāmatu veidā, lai atvieglotu to 
saprašanu un pārvaldīšanu.

Or. es
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai varētu iegūt informāciju un izmantot tiesības. Tālab dažas iestādes, kuras ir 
nozīmīgas vai kuru struktūra ir komplicēta, var datu subjektu interesēs pieprasīt noteikt 
pienācīgi formulētas procedūras datu subjektu tiesību izmantošanai, turpretī citas 
organizācijas, kuras ir mazākas vai kuru struktūra nav tik komplicēta, nepieprasa šādas 
procedūras vai arī sniedz tikai vispārīgu informāciju datu subjektiem par to, kā tiem 
jārīkojas.

Grozījums Nr. 170
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 171
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 172
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 173
Klaus-Heiner Lehne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 174
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati;

Or. es
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Pamatojums

Pietiek datu subjektam skaidri norādīt datu apstrādes nolūkus, lai viņam sniegtu 
nepieciešamo informāciju — tad šaubu gadījumā viņš varēs lūgt tādu papildinformāciju, kādu 
tas uzskatīs par vajadzīgu. Turklāt tad nebūtu jāpievieno līguma noteikumi vai vispārīgie 
nosacījumi, vai papildu skaidrojums par likumīgajām interesēm.

Grozījums Nr. 175
Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ja datu apstrādei ir tikai komerciāli 
nolūki, par datu subjekta piekrišanu savu 
personas datu apstrādei paredzētās 
ekonomiskās atlīdzības summa, 
izmaksāšanas veids un kārtība;

Or. it

Grozījums Nr. 176
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;

c) kad tas ir iespējams, termiņš, cik ilgi 
personas dati tiks glabāti;

Or. es
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Grozījums Nr. 177
Tadeusz Zwiefka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;

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

Or. pl

Grozījums Nr. 178
Klaus-Heiner Lehne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 179
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un uzraudzības iestādes 

e) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē;
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kontaktinformācija;

Or. es

Grozījums Nr. 180
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par avotu, no kura iegūti personas dati, 
izņemot gadījumus, kad datu avots ir 
publiski pieejams vai datu nosūtīšana ir 
paredzēta tiesību aktā, vai apstrāde tiek 
izmantota nolūkiem, kas saistīti ar 
attiecīgās personas profesionālo darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, pārzinis informē datu subjektu 
par avotu, no kura iegūti personas dati. Tas 
ietver arī datus, kas nelikumīgi iegūti no 
trešās personas un nodoti pārzinim.

Or. en

Pamatojums

Datu subjektiem ir tiesības nekavējoties saņemt informāciju par to, ka kāds ir nelikumīgi 
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piekļuvis viņu personas datiem, lai tos izmantotu pret viņu interesēm (piemēram, lai melnajā 
sarakstā iekļautu arodbiedrības aktīvistus un liegtu tiem darba iespējas).

Grozījums Nr. 182
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 183
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta — reģistrēšanas laikā vai saprātīgā 
termiņā pēc iegūšanas, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, kādos dati iegūti vai 
citādi apstrādāti, vai, ja ir paredzēta 
izpaušana citam saņēmējam, vēlākais, kad 
dati tiek pirmo reizi izpausti, vai, ja datus 
paredzēts izmantot saziņai ar attiecīgo 
personu, vēlākais, pirmo reizi sazinoties 
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ar to.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Datu subjektiem vienmēr ir jābūt tiesībām uzzināt, ka kāds ir nelikumīgi piekļuvis viņu 
personas datiem, jo īpaši, lai tos vēlāk izmantotu pret viņu interesēm, piemēram, lai melnajā 
sarakstā iekļautu arodbiedrības aktīvistus un liegtu tiem darba iespējas, ņemot vērā plašo 
pierādījumu klāstu par šādas nelikumīgas prakses esamību (atsauce: ICO UK 2009 
„Consultancy Association Case” par iekļaušanu melnajā sarakstā).

Grozījums Nr. 185
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) datus neiegūst no datu subjekta un šādas 
informācijas sniegšana nav iespējama vai 
prasītu nesamērīgas pūles un radītu 
pārmērīgu administratīvo slogu, jo īpaši, 
ja apstrādi veic MVU, kas definēti 
Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu un 
mazo un vidējo uzņēmumu definīciju1; vai
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_____________
1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 186
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 187
Antonio López-Istúriz White
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības 
pēc pieprasījuma saņemt no pārziņa 
apstiprinājumu par to, vai viņa personas 
dati tiek apstrādāti. Ja šādi personas dati 
tiek apstrādāti, pārzinis sniedz šādu 
informāciju:

1. Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības 
pēc pieprasījuma saņemt no pārziņa 
apstiprinājumu par to, vai viņa personas 
dati tiek apstrādāti. Kad pārzinis apstrādā 
nozīmīgu daudzumu lietu attiecībā uz 
datu subjektu, datu subjekts pirms 
informācijas sniegšanas var lūgt, lai 
pārzinis pienācīgi norāda, uz kurām 
lietām vai uz kurām konkrētām darbības 
jomām attiecas viņa pieprasījums. Ja šādi 
personas dati tiek apstrādāti, pārzinis 
sniedz šādu informāciju:

Or. es

Grozījums Nr. 188
Tadeusz Zwiefka

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;

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

Or. pl

Grozījums Nr. 189
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) šādas apstrādes nozīme un paredzamās h) šādas apstrādes paredzamās sekas, 
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sekas, vismaz saistībā ar 20. pantā 
minētajiem pasākumiem.

vismaz saistībā ar 20. pantā minētajiem 
pasākumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 190
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) attiecīgā gadījumā, ja dati ir savākti 
un apstrādāti apmaiņā pret brīvu 
pakalpojumu sniegšanu, pārziņa aplēse 
par apstrādāto subjekta datu vērtību;

Or. en

Pamatojums

Personas dati ir pārdodama prece, un datu subjekti parasti neapzinās savu datu vērtību, kāda 
tā ir datu pārziņiem un apstrādātājiem. Ja pārzinis pēc pieprasījuma novērtētu datu subjekta 
datus, subjekti varētu pieņemt pilnībā apzinātus lēmumus par savu datu izmantošanu, un tas 
arī palīdzētu ierobežot vienpusēju tirgu, sniedzot iespējas patērētājiem.

Grozījums Nr. 191
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) ja pasākumi balstās uz profilēšanu —
jēgpilna informācija par profilēšanā 
izmantoto loģiku;

Or. en
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Pamatojums

Datu subjektu tiesības ir ļoti svarīgas, kas dod tiem iespēju datu aizsardzību pārņemt savās 
rokās un īstenot savas tiesības pret pārziņiem. Tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas 
liek pārziņiem atbildēt par savu rīcību. Tāpēc tiesības uz informāciju, piekļuvi, labošanu, 
dzēšanu un datu pārnesamību būtu jāpastiprina, lai lietotāji saprastu, kas notiek ar viņu 
datiem, un varētu tos kontrolēt. Izņēmuma un atbrīvojuma gadījumiem ir jābūt ļoti 
ierobežotiem.

Grozījums Nr. 192
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis punkts ir lieks, jo minēto datu sniegšana jau ir izsklāstīta iepriekšējā punktā un tā otrajā 
daļā atkal tiek runāts par tehnoloģisko neitralitāti, kas, mūsuprāt, nav vajadzīgs, jo tā jau ir 
iztirzāta iepriekš.

Grozījums Nr. 193
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Datu subjektam ir tiesības saņemt no 
pārziņa paziņojumu par apstrādē esošajiem 
personas datiem. Ja datu subjekts 
pieprasījumu iesniedz elektroniski, 

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

informāciju sniedz elektroniski, izņemot, ja 
datu subjekts pieprasa citādi. Pārzinis 
pārbauda tā datu subjekta identitāti, kas 
pieprasa piekļuvi datiem, ņemot vērā šīs 
regulas 5. līdz 10. pantā noteiktos 
ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. daļa neattiecas uz 
pseidonīmdatiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumu kopuma daļā ir paredzēta pseidonīmdatu un anonīmu datu lietošana, kas 
sekmēs labu uzņēmējdarbības praksi, aizsargājot datu subjektu intereses. Datu izmantošana 
uzņēmējdarbībā, nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tiek vēl vairāk sekmēta, ja 
tiek nodrošināts, ka personas datus nav iespējams saistīt ar datu subjektu (jo, neizmantojot 
papildu datus, šie dati nenorāda uz datu subjektu).

Grozījums Nr. 195
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības tikt aizmirstam un tiesības uz 
dzēšanu

Tiesības uz dzēšanu

Or. en
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Pamatojums

Tiesības tikt aizmirstam ir jēdziens, kurš savā ziņā nav saderīgs ar to, kādā veidā informācija 
par datu subjektiem cirkulē tiešsaistes vidē. Lai atzītu subjekta tiesības tikt aizmirstam, būtu 
nepieciešami pārmērīgi birokrātisko saistību izpildes izdevumi, un šīs tiesības var nebūt 
īstenojamas vai nodrošināmas. Tomēr konkrētos apstākļos var īstenot tiesības uz dzēšanu.

Grozījums Nr. 196
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dati vairs nav nepieciešami saistībā ar 
nolūkiem, kuriem tie tika vākti vai citādi 
apstrādāti;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir grūti skaidri noteikt, kad personas dati tik tiešām vairs nav lietderīgi uzņēmējdarbībai. 
Sistemātiska datu dzēšana, ja tie netiek izmantoti, radītu nesamērīgas saistību izpildes 
izmaksas.

Grozījums Nr. 197
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Šī prasība ir pārāk vispārīga un varētu radīt milzīgas saistību izpildes izmaksas, jo, ja datu 
glabāšanai nebūtu likumīga pamata, tie būtu sistemātiski jādzēš.

Grozījums Nr. 198
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) datu apstrāde nav saskaņā ar šo regulu 
citu iemeslu dēļ.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā noteikuma iespējamās sekas nav skaidras un būtu jāprecizē.

Grozījums Nr. 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) datu subjekta piekrišana ir vienīgais 
datu apstrādes juridiskais pamats;

Or. pl

Grozījums Nr. 200
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiesības uz dzēšanu nepiemēro, ja 
personas datu saglabāšana ir 
nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kas 
noslēgts starp organizāciju un datu 
subjektu, vai ja ir normatīva prasība šos 
datus saglabāt, vai krāpšanas novēršanas 
nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Jaunajā priekšlikumā ir precizēti apstākļi, kādos tiek ierobežotas datu subjekta tiesības uz 
dzēšanu, ņemot vērā to, kas nepieciešams uzņēmējdarbības un regulatīviem mērķiem.

Grozījums Nr. 201
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šajā pantā noteiktās prasības 
neattiecas uz kredītiestādēm, kuras datus 
glabā šādu iemeslu dēļ:
– riska pārvaldības nolūkos;
– lai izpildītu ES un starptautiskās 
uzraudzības un atbilstības prasības;
– tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 
nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 203
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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publiskošanu.

Or. en

Pamatojums

Datu subjektu tiesības ir ļoti svarīgas, kas dod tiem iespēju datu aizsardzību pārņemt savās 
rokās un īstenot savas tiesības pret pārziņiem. Tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas 
liek pārziņiem atbildēt par savu rīcību. Tāpēc tiesības uz informāciju, piekļuvi, labošanu, 
dzēšanu un datu pārnesamību būtu jāpastiprina, lai lietotāji saprastu, kas notiek ar viņu 
datiem, un varētu tos kontrolēt. Izņēmuma un atbrīvojuma gadījumiem ir jābūt ļoti 
ierobežotiem.

Grozījums Nr. 204
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja pārzinis, kas minēts 1. punktā ir tiešā
vai netiešā veidā darījis zināmus trešām 
pusēm personas datus, tas veic visus 
saprātīgus un iespējām atbilstošus
pasākumus, tostarp arī tehniskus 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publiskošanu pārzinis ir atbildīgs, lai 
informētu trešās personas, kas apstrādā 
šādus datus, ka datu subjekts pieprasījis 
dzēst visas saites uz šiem personas datiem 
vai šo datu kopijas vai atveidojumus.

Ja pārzinis, kurš ir atļāvis trešām personām
piekļūt personas datiem, ir pazudis, beidzis 
pastāvēt vai ar viņu nav iespējams 
sazināties, datu subjektam ir tiesības 
panākt, lai kāds cits pārzinis izdzēš visas 
saites uz šiem datiem, to kopijas vai 
atveidojumus.

Or. es
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Pamatojums

To, vai datu nosūtītājs ir atbildīgs par datu saņēmēja darbībām, nosaka, katru gadījumu 
izskatot atsevišķi, atkarībā no pašām darbībām un apstākļiem, kas būtiski atšķiras no pilnas 
atbildības noteikšanas gadījumā, ja datu subjektam ir tiesības kontrolēt savus personas datus 
(„tiesības tikt aizmirstam”).

Grozījums Nr. 205
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 206
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 207
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 208
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) gadījumos, kas minēti 4. punktā. e) gadījumos, kas minēti 4. punktā.

Gadījumos, kas minēti a)–d) apakšpunktā, 
datu subjekts var izmantot savas tiesības 
iebilst pret saišu izveidi uz viņa personas 
datiem vai to kopiju vai atveidojumu 
izveidi. Šo tiesību izmantojamību nosaka, 
pievēršot uzmanību visiem apstākļiem 
konkrētajā gadījumā un cenšoties tādējādi 
neiznīcināt stingru pamatu datu 
saglabāšanai.

Or. es
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Grozījums Nr. 209
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
17. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 210
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

formātā, kas ļauj datu subjektam šos datus 
turpmāk izmantot.

Ja datu subjekta pieprasītais formāts 
nesakrīt ar apstrādes formātu, pārzinis 
var noteikt maksu par pārveidi, kas nevar 
pārsniegt par tirgus cenām sniegtā 
pakalpojuma izmaksas.

Or. es

Pamatojums

Grozījumi ir pamatoti, jo lūgums sniegt datus noteiktā formātā, kas nesakrīt ar apstrādes 
formātu, ir pamats jauna pakalpojuma sniegšanai, kas nevar palikt neapmaksāts. No otras 
puses, ja ir iespējams viegli iegūt datus norādītajā formātā, šķiet, loģiski, ka pārveides 
izmaksas nesedz pārzinis. Šķiet, pamatoti paredzēt iespēju noteikt maksu par datu pārveidi 
kādā no pieprasītajiem formātiem.

Grozījums Nr. 211
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
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understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.

Grozījums Nr. 212
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārzinis, no kura dati tiek izņemti, uzsāks 
šo datu dzēšanu, ja vien kāds cits spēkā 
esošs dokuments neparedzēs to apstrādes 
nepārtrauktību. Savienības un dalībvalstu 
tiesību akti var regulēt gadījumus, kad 
eksistē juridisks pienākums saglabāt 
datus, pamatojoties uz vispārējas nozīmes 
mērķiem, kas ir samērīgi ar izvirzītajiem 
uzdevumiem, ievērojot tiesības uz 
personas datu aizsardzību.

Or. es

Pamatojums

Faktiski datu pārnesamība, ņemot vērā kopijas izveides iespējas, ne vienmēr ietver pašu datu 
dzēšanu. Tomēr, runājot par datu pārnesamību stingrā nozīmē, proti, no viena pārziņa citam, 
patiešām ir iespējams veikt datu dzēšanu. Ņemot to visu vērā, būtu nepieciešami drošības 
pasākumi tiem gadījumiem, kad dati ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 213
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt elektronisko 
formātu, kas minēts 1. punktā, un tehniskos 

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

un procedūras personas datu nosūtīšanai 
saskaņā ar 2. punktu nosaka pārzinis, 
atsaucoties uz saskaņotajiem nozares 
standartiem, vai — šādu standartu 
neesamības gadījumā — izstrādā nozares 
ieinteresētās personas, iesaistot 
standartizācijas iestādes.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijai nav jābūt lēmējiestādei, kas ievieš saskaņotu elektronisko datu 
pārsūtīšanas formātu. Turklāt šajā grozījumā ierosinātā pieeja ir tehnoloģiski neitrālāka un 
piemērotāka, ņemot vērā daudzās nozares, uz kurām attiecas šī regula.

Grozījums Nr. 214
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 215
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datus apstrādā tiešās
tirgvedības nolūkos, datu subjektam ir 
tiesības bez maksas iebilst pret viņa 
personas datu apstrādi šādai tirgvedībai. 
Šīs tiesības nepārprotami norāda datu 
subjektam saprotamā veidā un tās ir skaidri 
atšķiramas no pārējās informācijas.

2. Ja personas datus apstrādā tirgvedības 
nolūkos, datu subjektam ir tiesības bez 
maksas iebilst pret viņa personas datu 
apstrādi šādai tirgvedībai. Šīs tiesības 
nepārprotami norāda datu subjektam 
saprotamā veidā un tās ir skaidri 
atšķiramas no pārējās informācijas.

Or. it

Grozījums Nr. 216
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja ir celts iebildums saskaņā ar 
1. punktu, pārzinis informē datu subjektus 
par šiem 1. punktā minētajiem 
pārliecinošajiem likumīgajiem apstrādes 
pamatiem, vai, ja šādu pamatu nav, vairs 
neizmanto vai citādi neapstrādā attiecīgos 
personas datus; ja iebildumi ir celti 
saskaņā ar 2. punktu, pārzinis vairs 
neizmanto vai citādi neapstrādā attiecīgos 
personas datus.

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 217
Sajjad Karim
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Regulas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja pseidonīmdatus apstrādā, 
pamatojoties uz 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu, datu subjektam ir tiesības 
bez maksas iebilst pret datu apstrādi. Šīs 
tiesības datu subjektam piedāvā skaidrā 
un saprotamā veidā, un tās ir skaidri 
atšķiramas no pārējās informācijas.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumu kopuma daļā ir paredzēta pseidonīmdatu un anonīmu datu lietošana, kas 
sekmēs labu uzņēmējdarbības praksi, aizsargājot datu subjektu intereses. Datu izmantošana 
uzņēmējdarbībā, nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tiek vēl vairāk sekmēta, ja 
tiek nodrošināts, ka personas datus nav iespējams saistīt ar datu subjektu (jo, neizmantojot 
papildu datus, šie dati nenorāda uz datu subjektu).

Grozījums Nr. 218
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, kas balstās uz profilēšanu Pasākumi, kas balstās uz automatizētu 
apstrādi

Or. en

Pamatojums

Regulas 20. pants vairāk attiecas uz automatizētu apstrādi, nevis profilēšanu. Tāpēc šā panta 
virsraksts ir jāmaina uz „Pasākumi, kas balstās uz automatizētu apstrādi”.

Grozījums Nr. 219
Sajjad Karim
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Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Uz datu subjektu neattiecas lēmums, 
kurš ir negodīgs vai diskriminējošs un 
kura pamatā ir tikai automatizēta datu 
apstrāde, kas paredzēta, lai izvērtētu 
konkrētus ar šo datu subjektu saistītus 
personiskus aspektus.

Or. en

Pamatojums

Regulas 20. pants savā pašreizējā redakcijā neparedz profilēšanas pozitīvo izmantojumu, ne 
arī tajā tiek ņemti vērā dažādie riska vai ietekmes līmeņi attiecībā uz to personu privātumu, 
kuras ir saistītas ar profilēšanu. Pievēršot uzmanītu paņēmieniem, kuri ir vai nu „negodīgi”, 
vai „diskriminējoši”, kā noteikts Direktīvā 2005/29/EK, šajā priekšlikumā ierosinātā pieeja ir 
tehnoloģiski neitrālāka, un tās uzmanības centrā ir profilēšanas paņēmienu negatīvais 
izmantojums, nevis pati tehnoloģija.

Grozījums Nr. 220
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ikvienam datu subjektam ir tiesības
nepildīt tādu lēmumu, kas rada šim datu 
subjektam tiesiskas sekas vai to negatīvi 
ietekmē un kura pamatā ir tikai 
automatizēta datu apstrāde, kas paredzēta, 
lai izvērtētu konkrētus ar šo datu subjektu
saistītus personiskus aspektus vai analizētu, 
vai prognozētu, piemēram, fiziskas 
personas sniegumu darbā, ekonomisko 
situāciju, atrašanās vietu, veselību, 
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vēlmes, uzticamību vai uzvedību. personīgās vēlmes, uzticamību vai 
uzvedību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 221
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 



PE500.695v01-00 92/214 AM\920534LV.doc

LV

problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Grozījums Nr. 222
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) veic līguma noslēgšanas vai izpildes 
gaitā, ja tiek izpildīts datu subjekta izteikts 
pieprasījums noslēgt vai izpildīt līgumu, 
vai ja ir nodrošināti piemēroti pasākumi, 
ar ko aizsargā datu subjekta likumīgās 
intereses, piemēram tiesības panākt 
cilvēka iejaukšanos; vai
b) nepārprotami atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akts, kurā noteikti 
piemēroti pasākumi, ar ko aizsargā datu 
subjekta likumīgās intereses; vai
c) pamato ar datu subjekta piekrišanu, 
ievērojot 7. panta nosacījumus un 
atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Or. en
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Pamatojums

Svītrojums izriet no grozījuma, kas ierosināts attiecībā uz šā panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 223
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ievērojot citus šīs regulas noteikumus,
tostarp šā panta 3. un 4. punktu, persona 
var būt par 1. punktā minētā pasākuma 
subjektu tikai tad, ja apstrādi:

Or. en

Pamatojums

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Grozījums Nr. 224
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) nepieciešams veikt līguma noslēgšanai
vai izpildei, ja tiek izpildīts datu subjekta 
izteikts pieprasījums noslēgt vai izpildīt 
līgumu vai ja ir nodrošināti piemēroti 
pasākumi, ar ko aizsargā datu subjekta 
likumīgās intereses, tostarp tiesības 
saņemt jēgpilnu informāciju par 
profilēšanā izmantoto loģiku, un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, ietverot pēc 
šādas iejaukšanās pieņemta lēmuma 
skaidrojumu; vai

Or. en

Pamatojums

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Grozījums Nr. 225
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) nepārprotami atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akts, kurā noteikti 
piemēroti pasākumi, ar ko aizsargā datu 
subjekta likumīgās intereses, un kurš 
pasargā datu subjektus no iespējamās 
diskriminācijas, kas izriet no 1. punktā 
izklāstītajiem pasākumiem; vai

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 226
Marielle Gallo
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Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 227
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atzīst par likumīgu saskaņā ar šīs 
regulas 6. panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) pamato ar datu subjekta piekrišanu, 
ievērojot 7. panta nosacījumus un 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, tostarp 
efektīvu aizsardzību pret iespējamo 
diskrimināciju, kas izriet no 1. punktā 
izklāstītajiem pasākumiem.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 229
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) pamato ar vienu no nosacījumiem, kas 
minēti 6. panta 1. punkta a) un 
f) apakšpunktos.

Or. fr

Grozījums Nr. 230
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Personas datu automatizētu apstrādi, 
kas paredzēta konkrētu ar viņu saistītu 
personisku aspektu izvērtēšanai, nebalsta 
tikai uz īpašu kategoriju personas datiem, 
kas minēti 9. pantā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrojums izriet no grozījuma, kas ierosināts attiecībā uz šā panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 231
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Personas datu automatizētu apstrādi, 
kas paredzēta konkrētu ar viņu saistītu 
personisku aspektu izvērtēšanai, nebalsta 
tikai uz īpašu kategoriju personas datiem, 
kas minēti 9. pantā.

3. Personas datu automatizētā apstrāde, 
kas paredzēta konkrētu ar fizisko personu
saistītu personisku aspektu izvērtēšanai,
neietver vai nerada datus, kuri attiecas uz 
īpašu kategoriju personas datiem, kas 
minēti 9. pantā, izņemot 9. panta 2. punkta 
izņēmumu sarakstā minētos gadījumus.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 232
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
20. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Profilēšana, kuras ietekmē (vai nu tīši, 
vai netīši) persona tiek diskriminēta rases 
vai etniskās piederības, politisko uzskatu, 
reliģijas vai ticības, dalības arodbiedrībā 
vai dzimumorientācijas dēļ vai no kuras 
izrietošie pasākumi rada (vai nu tīši, vai 
netīši) šādu diskrimināciju, ir aizliegta.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 233
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
20. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 234
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumos, kas minēti 2. punktā, 
informācijā, kas pārzinim jāsniedz 
saskaņā ar 14. pantu, ietver informāciju 
par to, ka notiek apstrāde 1. punktā 
minētā pasākuma nolūkos un kādas ir 
paredzamās šādas apstrādes sekas 
attiecībā uz datu subjektu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrojums izriet no grozījuma, kas ierosināts attiecībā uz šā panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 235
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumos, kas minēti 2. punktā, 
informācijā, kas pārzinim jāsniedz saskaņā 
ar 14. pantu, ietver informāciju par to, ka 
notiek apstrāde 1. punktā minētā pasākuma 
nolūkos un kādas ir paredzamās šādas 
apstrādes sekas attiecībā uz datu subjektu.

4. Gadījumos, kas minēti 2. punktā, 
informācijā, kas pārzinim jāsniedz saskaņā 
ar 14. un 15. pantu, ietver informāciju par 
to, ka notiek apstrāde 1. punktā minētā 
pasākuma nolūkos un kādas ir paredzamās 
šādas apstrādes sekas attiecībā uz datu 
subjektu, kā arī piekļuvi datu apstrādes 
loģikai.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 236
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 237
Sajjad Karim
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Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrojums izriet no grozījuma, kas ierosināts attiecībā uz šā panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 238
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija pieņem deleģētos 
aktus saskaņā ar 86. pantu ar nolūku sīkāk 
precizēt kritērijus un nosacījumus 
piemērotiem pasākumiem, ar ko aizsargā 
datu subjektu likumīgās intereses, kā 
minēts 2. punktā. Komisija nāk klajā ar 
priekšlikumiem, iepriekš tos apspriežot ar 
datu subjektu pārstāvjiem un Datu 
aizsardzības kolēģiju.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 239
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis pieņem vadlīnijas un īsteno
piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu un 
uzskatāmi parādītu, ka personas datu 
apstrāde ir notikusi saskaņā ar šo regulu.

1. Pārzinis var pieņemt vadlīnijas un
īstenot piemērotus pasākumus, lai 
nodrošinātu un uzskatāmi parādītu, ka 
personas datu apstrāde ir notikusi saskaņā 
ar šo regulu.

Or. es

Grozījums Nr. 240
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, jo īpaši 2. Šajā nodaļā noteiktajos gadījumos un 
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ietver: atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem
pasākumi, kas minēti 1. punktā, ietver:

Or. es

Grozījums Nr. 241
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 242
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) datu aizsardzības inspektora iecelšanu 
saskaņā ar 35. panta 1. punktu vai 
pienākums veikt sertifikāciju un tās 
uzturēšanu saskaņā ar attiecīgu Komisijas 
noteikto sertifikācijas politiku.

Or. es

Grozījums Nr. 243
Antonio López-Istúriz White
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Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 244
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 245
Sajjad Karim
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Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vajadzības gadījumā ir iespējams 
pieņemt obligātus pasākumus, lai
nodrošinātu, ka preču vai pakalpojumu 
kategorijās integrētā aizsardzība un 
automātiskie iestatījumi atbilst šīs regulas 
prasībām attiecībā uz personu aizsardzību 
personas datu apstrādes kontekstā. Šādu 
pasākumu pamatā ir standartizācija 
saskaņā ar [Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu Nr. .../2012 par Eiropas 
standartizāciju, ar ko groza Padomes 
Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 
97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 
2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK 
un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 87/95/EEK un 
Lēmumu Nr. 1673/2006/EK].

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ietilpst grozījumu kopumā, kuru mērķis ir atzīt, ka, lai gan integrēta datu 
aizsardzība un aizsardzība ar automātiskiem iestatījumiem ir apsveicama ideja, Komisijas 
priekšlikumā nav panākta pietiekama noteiktība, turklāt pastāv risks, ka varētu veidoties 
brīvas aprites ierobežojumi. Tādēļ būtu jāizmanto jau izveidotais standartizācijas 
izmantošanas mehānisms, kas apkopots „standartizācijas paketē”, lai saskaņotu 
piemērojamās prasības un nodrošinātu brīvu apriti.

Grozījums Nr. 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
23. pants – 1 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā jaunākās tehniskās iespējas 
un to ieviešanas izmaksas, pārzinis, 
nosakot apstrādes līdzekļus un pašas 

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

apstrādes līdzekļus un pašas apstrādes 
laikā, īsteno piemērotus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai apstrāde 
būtu saskaņā ar šīs regulas prasībām, un 
nodrošina datu subjektu tiesību 
aizsardzību.

Or. pl

Grozījums Nr. 247
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 248
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis īsteno mehānismus, kas pēc 
noklusējuma nodrošina, ka apstrādā tikai 
tos personas datus, kas ir nepieciešami 
katram konkrētajam apstrādes nolūkam, 
un tos jo īpaši nevāc vai neglabā, 

2. Līdz brīdim, kamēr ir pieņemti 
1. punktā minētie obligātie pasākumi, 
dalībvalstis nodrošina, ka precēm vai 
pakalpojumiem, kas saistīti ar personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
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pārsniedzot minimumu, kas nepieciešams 
šiem nolūkiem, gan attiecībā uz datu 
apjomu, gan glabāšanas ilgumu. Jo īpaši 
šie mehānismi nodrošina, ka pēc 
noklusējuma personas datus nedara 
pieejamus nenoteiktam personu skaitam.

apstrādi, nepiemēro obligātas integrētās 
aizsardzības vai automātisku iestatījumu 
prasības, kas varētu apgrūtināt 
aprīkojuma laišanu tirgū un šādu preču 
un pakalpojumu brīvu apriti dalībvalstu 
teritorijā un starp dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ietilpst grozījumu kopumā, kuru mērķis ir atzīt, ka, lai gan integrēta datu 
aizsardzība un aizsardzība ar automātiskiem iestatījumiem ir apsveicama ideja, Komisijas 
priekšlikumā nav panākta pietiekama noteiktība, turklāt pastāv risks, ka varētu veidoties 
brīvas aprites ierobežojumi. Tādēļ būtu jāizmanto jau izveidotais standartizācijas 
izmantošanas mehānisms, lai saskaņotu piemērojamās prasības un nodrošinātu brīvu apriti.

Grozījums Nr. 249
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis noteikums nav nepieciešams. Atbalstam vispārējo pieeju, kas pamatota uz 
pārskatatbildības principu, kuru aizstāvam šajā nostājā un kurai jāmudina amatpersonas 
koncentrēt uzmanību galvenokārt uz mērķiem un rezultātiem, nevis uz līdzekļiem. Šajā tiesību 
normā noteikto iespējams panākt, dokumentējot paraugpraksi, kas var būt pieejama datu 
subjektiem, un nav nepieciešamība izstrādāt stingri normatīvu pieeju.
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Grozījums Nr. 250
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst ierosinātajām izmaiņām 23. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 251
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 252
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst ierosinātajām izmaiņām 23. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 253
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja pārzinis personas datu apstrādes 
nolūkus, nosacījumus un līdzekļus nosaka 
kopīgi ar citiem, kopīgie pārziņi, 
savstarpēji vienojoties, nosaka savus 
attiecīgos pienākumus, lai izpildītu šajā 
regulā uzliktās saistības, jo īpaši attiecībā 
uz procedūrām un mehānismiem datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Tā kā šāda 
vienošanās varētu būt pretrunā ar datu 
subjektu interesēm, tā ir jādokumentē un 
iepriekš jādara zināma datu subjektiem; 
pretējā gadījumā pilnībā var izmantot 
minētās tiesības pret jebkuru no 
pārziņiem, pieprasot tiem izpildīt 
pienākumu nodrošināt tiesību aktā 
noteikto priekšrocību precīzu ievērošanu.

Or. es
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Grozījums Nr. 254
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 255
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārzinim, kas atrodas trešā valstī, par 
kuru Komisija ir nolēmusi, ka šī trešā 
valsts nodrošina pietiekamu aizsardzības 
līmeni saskaņā ar 41. pantu; vai

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 256
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 257
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) uzņēmumam, kas nodarbina mazāk nekā 
250 personas, bet šāda uzņēmuma veikta 
datu apstrāde uzraudzības iestādēm 
jāuzskata par saistītu ar lielu risku un 
jāpievērš uzmanība tās pazīmēm, datu 
veidam un attiecīgo datu subjektu 
skaitam; vai

Or. es

Grozījums Nr. 258
Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pārzinim, kas tikai epizodiski piedāvā 
preces un pakalpojumus Savienībā 
dzīvojošiem datu subjektiem.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 259
Sajjad Karim
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Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja apstrādes darbību veic pārziņa vārdā, 
pārzinis izvēlas apstrādātāju, kas 
pietiekami garantē, ka tiks īstenoti 
piemēroti tehniskie un organizatoriskie 
pasākumi un procedūras tādā veidā, ka 
apstrāde atbildīs šīs regulas prasībām, un 
nodrošina datu subjektu tiesību 
aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz apstrādi 
reglamentējošiem tehnikas drošības 
pasākumiem un organizatoriskajiem 
pasākumiem, un nodrošina šo pasākumu 
ievērošanu.

1. Ja apstrādes darbību veic pārziņa vārdā
un ja tā ietver tādu datu apstrādi, kuri 
apstrādātājam ļautu pamatoti identificēt 
datu subjektu, pārzinis izvēlas 
apstrādātāju, kas pietiekami garantē, ka tiks 
īstenoti piemēroti tehniskie un 
organizatoriskie pasākumi un procedūras 
tādā veidā, ka apstrāde atbildīs šīs regulas 
prasībām, un nodrošina datu subjektu 
tiesību aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz 
apstrādi reglamentējošiem tehnikas 
drošības pasākumiem un 
organizatoriskajiem pasākumiem, un 
nodrošina šo pasākumu ievērošanu.
Pārzinis joprojām ir pilnībā atbildīgs par 
atbilstības nodrošināšanu šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ja pienācīgu anonimizēšanas paņēmienu dēļ apstrādātājam tehniski nav iespējams identificēt 
datu subjektu, 26. pantu nepiemēro. Administratīvo slogu samazināšana stimulēs 
ieguldījumus efektīvā anonimizēšanas tehnoloģijā un spēcīgu piekļuves ierobežošanas sistēmu 
izmantošanu. Šajā pantā būtu skaidri jānorāda pamatprincips, atbilstoši kuram pārzinis ir 
primāri un tieši atbildīgs par apstrādi.

Grozījums Nr. 260
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apstrādi, ko veic apstrādātājs, 
reglamentē ar līgumu vai citu tiesību aktu, 
kas saista apstrādātāju un pārzini, un tajā jo
īpaši paredz, ka apstrādātājs:

2. Apstrādi, ko veic apstrādātājs, 
reglamentē ar līgumu vai citu tiesību aktu, 
kas saista apstrādātāju un pārzini, un ko 
papildus dokumentē, lai par to būtu 
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pierādījumi, un tajā īpaši paredz, ka 
apstrādātājs:

Or. es

Grozījums Nr. 261
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) piesaista citu apstrādātāju tikai ar 
pārziņa iepriekšēju atļauju;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasība saņemt pārziņa iepriekšēju atļauju, lai apstrādātājs varētu piesaistīt 
apakšapstrādātājus, ievieš apgrūtinājumus, kam nav skaidru ieguvumu saistībā ar labāku 
datu aizsardzību. Turklāt tā nav praktiski izpildāma, jo īpaši mākoņdatošanas kontekstā un 
īpaši tad, ja to interpretē kā prasību, kas paredz iepriekšēju atļauju pirms drīkst izmantot 
konkrētus apakšapstrādātājus. Šī prasība būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 262
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārzinis un apstrādātājs rakstveidā 
dokumentē pārziņa norādījumus un 
apstrādātāja pienākumus, kas minēti 
2. punktā.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tas, ka rakstiski ir jāapkopo visi norādījumi bez papildinājumiem, var radīt nesamērīgu 
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slogu, jo īpaši tādā gadījumā, ja jāaptver arī tie norādījumi, kas tiks doti, slēdzot līgumu, un 
saistībā ar šo līgumu. Parasti norādījumus izsūta elektroniskā veidā un tie ir viegli pieejami. 
Šķiet, pamatoti līgumattiecības starp pārzini un apstrādātāju dokumentēt jebkādā datu nesējā, 
par kuru paziņo; mūsuprāt, šādi sniegt informāciju ir atbilstošāk nekā rakstveidā, to saprotot 
ļoti ierobežotā nozīmē.

Grozījums Nr. 263
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uzskata, ka pārzinis ir izpildījis 
1. punktā noteiktās saistības, ja tas izvēlas 
apstrādātāju, kas ir brīvprātīgi 
pašsertificējies vai brīvprātīgi ieguvis 
sertifikāciju, zīmogus vai marķējumus 
saskaņā ar šīs regulas 38. vai 39. pantu, 
apliecinot atbilstīgu tehnisko un 
organizatorisko standartpasākumu 
īstenošanu, lai izpildītu šajā regulā 
noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

Regulā būtu jānosaka skaidri stimuli pārziņiem un apstrādātājiem ieguldīt drošības un 
privātuma uzlabošanas pasākumos. Ja pārziņi un apstrādātāji ierosina papildu aizsardzības 
pasākumus datu aizsardzībai, kuri atbilst vai ir plašāki par pieņemtajiem nozares 
standartiem, un ja to var apliecināt ar pārliecinošiem sertifikātiem, šiem pārziņiem un 
apstrādātājiem būtu jāpiemēro elastīgākas prasības. Jo īpaši tas nodrošinātu elastību un 
samazinātu slogu mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem un klientiem.

Grozījums Nr. 264
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja apstrādātājs apstrādā personas datus 4. Ja apstrādātājs apstrādā personas datus 
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citādi, nekā norādījis pārzinis, apstrādātāju 
uzskata par pārzini attiecībā uz šo apstrādi 
un viņam ir piemērojami 24. pantā 
paredzētie noteikumi par kopīgiem 
pārziņiem.

citādi, nekā norādījis pārzinis, apstrādātāju 
uzskata par pārzini attiecībā uz šo apstrādi 
un viņam ir piemērojami 24. pantā 
paredzētie noteikumi par kopīgiem 
pārziņiem, neierobežojot atbildību, kas 
pārzinim varētu būt attiecībā uz viņam 
uzticēto pienākumu veikšanu.

Or. es

Pamatojums

Mūsuprāt, dažos gadījumos varētu sakrist atbildības jomas, uz ko būtu jānorāda. Faktiski, lai 
gan pārmērīgas apstrādātāja atbildības gadījumā viņš personīgi varētu būt atbildīgs par datu 
apstrādi („ultra vires”), nevar izslēgt kļūdu galveno pienākumu izpildē.

Grozījums Nr. 265
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 266
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katram pārzinim un apstrādātājam un
atbilstošā gadījumā arī pārziņa pārstāvim 
pienācīgi jāinformē iestādes, kuras to 
pieprasa, par visām tām apstrādes
darbībām, par kurām tas ir atbildīgs.

Or. es

Grozījums Nr. 267
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu datu aizsardzību, organizācijām ir jābūt pietiekami dokumentētai 
izpratnei par savām datu apstrādes darbībām, tomēr dokumentācijas uzturēšana visām 
apstrādes darbībām rada nesamērīgu slogu. Nevis birokrātisku vajadzību nodrošināšana, bet 
gan jānosaka dokumentācijas mērķis, lai palīdzētu pārziņiem un apstrādātājiem pildīt to 
saistības.

Grozījums Nr. 268
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 269
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dokumentācijā ietver vismaz šādu 
informāciju:

2. Uzņēmumiem un organizācijām, kurās 
nav datu aizsardzības vai sertifikācijas 
inspektora, jāsagatavo tiesību aktos 
noteiktā dokumentācija par visām 
apstrādes darbībām, kas veiktas to 
atbildībā. Šajā dokumentācijā ietver 
vismaz šādu informāciju:

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 270
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dokumentācijā ietver vismaz šādu 2. Pamatdokumentācijā ietver vismaz šādu 
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informāciju: informāciju:

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas izriet no 65. apsvēruma un 28. panta 1. punkta grozījumiem.

Grozījums Nr. 271
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datu aizsardzības inspektora 
nosaukumu un kontaktinformāciju, ja 
tāds ir;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 272
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrādes nolūkus, ietverot pārziņa 
likumīgās intereses, ja apstrāde pamatojas 
uz 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu;

c) apstrādes vispārīgos nolūkus;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums palīdz samazināt administratīvos slogus gan datu pārziņiem, gan datu 
apstrādātājiem.
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Grozījums Nr. 273
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) attiecīgā gadījumā informāciju par 
personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju un 44. panta 
1. punkta h) apakšpunktā minētās 
nosūtīšanas gadījumā atsauci uz 
izmantotajiem aizsardzības pasākumiem;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums palīdz samazināt administratīvos slogus gan datu pārziņiem, gan datu 
apstrādātājiem.

Grozījums Nr. 274
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) vispārīgu norādi par dažādu kategoriju 
datu dzēšanas termiņiem;

g) vispārīgu norādi par dažādu kategoriju 
datu dzēšanas termiņiem, kad vien tas ir 
iespējams;

Or. es

Pamatojums

Iedziļinoties konkrētajās birokrātiskajās prasībās, kas ir minētas šajā tiesību normā, 
saprotam, ka saskaņā ar to, kas jau minēts citās šīs nostājas vietās, šā panta 2. punkta 
g) apakšpunktā datu dzēšanas termiņi jānorāda, paredzot zināmu elastīgumu, jo ir daudzi tādi 
apstrādes veidi, attiecībā uz kuriem ne vienmēr iespējams noteikt šo datumu vai arī to 
iespējams noteikt tikai ļoti aptuveni.
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Grozījums Nr. 275
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pienākumus, kas minēti 1. un 
2. punktā, nepiemēro šādiem pārziņiem 
un apstrādātājiem:

svītrots

a) fiziskām personām, kuras personas 
datus apstrādā bez komerciāliem 
nolūkiem; vai
b) uzņēmumam vai organizācijai, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas un 
kura veiktā personas datu apstrāde ir tikai 
palīgdarbība salīdzinājumā ar tā galveno 
darbību.

Or. it

Grozījums Nr. 276
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pienākumus, kas minēti 1. un 2. punktā, 
nepiemēro šādiem pārziņiem un 
apstrādātājiem:

4. Pienākumus, kas minēti 2. punktā, 
nepiemēro šādiem pārziņiem un 
apstrādātājiem:

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz šāda veida situācijām ar šā panta 4. punktu tiek izslēgta dokumentēšanas 
prasība, kas noteikta otrajā punktā, un vienīgais izņēmums ir tie uzņēmumi un organizācijas, 
kas specializējas tieši personas datu apstrādē. Šiem uzņēmumiem un organizācijām būs 
pieejamas visas trīs iepriekš izklāstītās iespējas: inspektora nodarbināšana, sertifikācija un 
tiesību aktos paredzētā dokumentēšana.
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Grozījums Nr. 277
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 278
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Komisija nosaka standarta formātus
2. punktā minētajai dokumentācijai. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 279
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis un apstrādātājs un, ja tāds ir, arī 
pārziņa pārstāvis sadarbojas ar uzraudzības 

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

sadarbojas ar uzraudzības iestādi tās 
uzdevumu izpildei un pēc tās pieprasījuma, 
jo īpaši sniedzot 53. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minēto informāciju un 
sniedzot piekļuvi, kā noteikts minētā 
punkta b) apakšpunktā.

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 280
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 281
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts



AM\920534LV.doc 125/214 PE500.695v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Drošības jomā pietiek skaidri norādīt mērķus, un uz to pamata pārbaudīt rezultātus un veikt 
nepieciešamos tiesībaizsardzības pasākumus. Tieši tāpēc ir jāievieš elastīgums, lai dalībnieki 
paši varētu noteikt savus drošības pasākumus, ņemot vērā katras nozares un apakšnozares 
īpatnības, nevis regulā paredzēt, ka noteikumi sīkāk jāprecizē deleģētajos aktos.

Grozījums Nr. 282
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. es

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 283
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Tāda personas datu aizsardzības 
pārkāpuma gadījumā, kas savu īpašību dēļ 
rada būtisku risku attiecīgo personu 
privātumam, pārzinis par to bez liekas
kavēšanās paziņo uzraudzības iestādei.

Or. es

Pamatojums

Šķiet, saprātīgāk noteikt pienākumu ziņot nevis par katru drošības negadījumu un dokumentēt 
to, bet vienīgi par tādiem negadījumiem, kas savu īpašību dēļ būtiski apdraud attiecīgo 
personu privātumu. Ja ziņojumu daudzums būs pārmērīgs un būs jāziņo arī par vienkāršām 
kļūdām, kas nerada turpmākas sekas, tas varētu samazināt uzraudzības iestāžu kontroles un 
koncentrēšanās spēju. Daudzos gadījumos var izrādīties neiespējami ievērot noteikto 
24 stundu ilgo termiņu. Svarīgākais ir noteikt, ka jāziņo ir pieņemami īsā termiņā.

Grozījums Nr. 284
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
gadījumā pārzinis bez nepamatotas 
kavēšanās paziņo uzraudzības iestādei par 
personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais laiks, proti, 24 stundas, lai informētu uzraudzības iestādi, nenodrošina pārzinim 
pietiekamu laiku, lai pilnībā novērtētu pārkāpuma ietekmi un sekas, kā arī lai noteiktu labāko 
seku mazināšanas plānu. Tādēļ attiecībā uz datu pārkāpuma paziņošanu ir atbilstīgāk 
izmantot Direktīvas 2009/136/EK redakciju.

Grozījums Nr. 285
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
gadījumā pārzinis bez nepamatotas 
kavēšanās un, ja tas iespējams, ne vēlāk kā
72 stundās no brīža, kad tas kļuvis zināms, 
paziņo uzraudzības iestādei par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu. 
Paziņojumam uzraudzības iestādei 
pievieno pamatotu paskaidrojumu, ja 
paziņošana nav notikusi 72 stundu laikā.

Or. en
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Pamatojums

Datu pārkāpumu paziņojumi ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu, ka pārziņi pilda savas 
saistības attiecībā uz datu drošību. Tie arī ļauj datu subjektiem veikt darbības, lai sevi 
aizsargātu pret pārkāpumu sekām. Šīs grozījumu paketes mērķis ir uzlabot noteikumus, kas 
attiecas uz datu pārkāpumiem, nodrošinot, ka paziņojumu laika ierobežojumi ir pārziņiem 
vieglāk izpildāmi, un novēršot to, ka datu subjekti nogurst no pārkāpumu paziņojumiem un 
vairs nereaģē uz tiem, kā arī izveidojot valsts pārkāpumu reģistru.

Grozījums Nr. 286
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
gadījumā pārzinis bez nepamatotas 
kavēšanās un, ja tas iespējams, ne vēlāk kā
72 stundās no brīža, kad tas kļuvis zināms, 
paziņo uzraudzības iestādei par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu. 
Paziņojumam uzraudzības iestādei 
pievieno pamatotu paskaidrojumu, ja 
paziņošana nav notikusi 72 stundu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par būtisku pārkāpumu ir uzskatāmi 
gadījumi, kuros ir iespējams, ka personu 
datu aizsardzības pārkāpums var negatīvi 
ietekmēt datu subjekta privāto dzīvi.

Or. pl
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Grozījums Nr. 288
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pl

Grozījums Nr. 290
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumā, kas minēts 1. punktā, 
vismaz:

3. Paziņojumā jāiekļauj informācija par 
ārkārtējiem pārkāpumiem, lai 
uzraudzības iestāde varētu izvērtēt 
notikušo un tā sekas un atbilstošā 
gadījumā ieteikt veicamos pasākumus:

Or. es

Pamatojums

Nav sīki jānosaka paziņojumu saturs, jo praksē var notikt ļoti daudzi dažādi gadījumi, kas var 
attiekties uz dažādu nozaru īpatnībām. Būtu jāpietiek ar pavisam kodolīgu paziņojumu 
uzraudzības iestādei, lai tā varētu pienācīgi novērtēt negadījumu un tā sekas. Tātad 
paziņojuma pamatelementiem būtu jābūt šādiem: faktiem, konstatētajām un varbūtējām 
sekām un veiktajiem un/vai veicamajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 291
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārzinis dokumentē visus personas datu 
aizsardzības pārkāpumus, norādot 
pārkāpumu izdarīšanas apstākļus, to sekas 
un veiktās koriģējošās darbības.
Dokumentācijai jāļauj uzraudzības
iestādei pārbaudīt šā panta ievērošanu.
Dokumentācijā ietver tikai šim nolūkam 
nepieciešamo informāciju.

4. Pārzinis dokumentē visus šā panta 
1. punktā minētos personas datu 
aizsardzības pārkāpumus, norādot 
pārkāpumu izdarīšanas apstākļus, to sekas 
un veiktās koriģējošās darbības.
Neraugoties uz iepriekš minēto, pārzinis 
vai attiecīgā gadījumā apstrādātājs 
reģistrē arī tās kļūdas un negadījumus, 
kas neatbilst 1. punktam, bet ir saistīti ar 
personas datu apstrādi, un nodod šos 
reģistrus uzraudzības iestādēm, kuras var 
vēlēties periodiski saņemt šā reģistra 
kopijas.

Or. es

Pamatojums

Noteikti var notikt nebūtiski negadījumi, kas ir saistīti ar drošību, un, lai arī tie neapdraud 
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privātumu, ir ieteicams tos konstatēt un dokumentēt, lai varētu veikt pasākumus ar mērķi 
nepieļaut šādus negadījumus. Tāpēc ir ieteicams reģistrēt ar personas datu drošību saistītos, 
nebūtiskos negadījumus un nodrošināt uzraudzības iestādēm piekļuvi šiem reģistriem.

Grozījums Nr. 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestāde veido publisku 
paziņoto/fiksēto pārkāpumu reģistru.

Or. pl

Grozījums Nr. 293
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šajā pantā ir jāierobežo tie akti, kuru pieņemšanas tiesības tiek deleģētas Komisijai, 
pilnvarojot to noteikt tikai vienotu formātu paziņojumiem par negadījumiem un kļūdu un 
negadījumu reģistram.
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Grozījums Nr. 294
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
31. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formu
šādam paziņojumam uzraudzības iestādei, 
procedūras, kas piemērojamas 
pienākumam paziņot, un formu un 
kārtību dokumentācijai, kas minēta 
4. punktā, ietverot arī termiņus, kuros dzēš 
tajā ietverto informāciju. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā.

6. Komisija var noteikt standarta formu
šādiem paziņojumiem uzraudzības iestādei
saskaņā ar 3. punktu, kā arī kļūdu un 
negadījumu reģistram. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 295
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datu subjektam neziņo tajos gadījumos, 
kad tas noteikti varētu traucēt 
izmeklēšanai vai apgrūtināt vai atlikt 
drošības kļūdas novēršanu. Šos 
gadījumus var izklāstīt Savienības un 
dalībvalstu tiesību aktos, vienmēr tiecoties 
sasniegt sabiedrības interešu mērķi un 
ievērojot datu aizsardzības tiesību aktu 
pamatsaturu.

Or. es

Pamatojums

Uzskatām, ka ir jāparedz drošības pasākumi tiem gadījumiem, kad ziņošana datu subjektam 
vai vairākiem subjektiem varētu traucēt izmeklēšanai un/vai drošības kļūdas novēršanai. 
Tālab ierosinām šajā pantā aiz ceturtā punkta iekļaut jaunu punktu, kura mērķis būtu noteikt 
šāda veida izņēmumus.
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Grozījums Nr. 296
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

5. punkts pašreizējā redakcijā ir jāsvītro, jo tiesības, kas ar to tiek piešķirtas Komisijai, 
mūsuprāt, pārsniedz pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, un, no otras puses, nav nepieciešams 
sīki uzskaitīt iepriekš 32. pantā paredzētos gadījumus, kura pareiza interpretācija jānosaka 
uzraudzības sistēmai un galējā instancē — tiesām.

Grozījums Nr. 297
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja apstrādes darbības īpaši apdraud datu 
subjekta tiesības un brīvības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ, pārzinis vai 
apstrādātājs, kas rīkojas pārziņa vārdā, veic 
plānoto apstrādes darbību personas datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu.

1. Ja apstrādes darbības īpaši apdraud datu 
subjekta tiesības un brīvības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ, pārzinis vai 
apstrādātājs, kas rīkojas pārziņa vārdā, ja 
organizācijā nav izveidots datu 
aizsardzības inspektora amats vai iegūts 
spēkā esošs sertifikāts, kas būtu 
pietiekams augsta riska datu apstrādei,
veic plānoto apstrādes darbību personas 
datu aizsardzības ietekmes novērtējumu.
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Or. es

Grozījums Nr. 298
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja apstrādes darbības īpaši apdraud datu 
subjekta tiesības un brīvības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ, pārzinis vai 
apstrādātājs, kas rīkojas pārziņa vārdā, veic 
plānoto apstrādes darbību personas datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu.

1. Ja apstrādes darbības īpaši apdraud datu 
subjekta tiesības un brīvības savas būtības, 
apmēra vai nolūku dēļ, pārzinis vai 
apstrādātājs, kas rīkojas pārziņa vārdā, veic 
plānoto apstrādes darbību personas datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu, ja vien 
attiecīgās darbības neapdraud datu 
subjekta privātumu.

Or. en

Pamatojums

Ietekmes novērtējumu izvēles statuss novērš nevajadzīgas saistības datu pārziņiem un 
apstrādātājiem, kuru darbības neapdraud datu subjekta privātumu. Šis noteikums ir saistīts 
ar 79. panta grozījumu, kas paredz izvēli, ka ietekmes novērtējums var būt viens no faktoriem, 
ko ņem vērā, pieņemot lēmumu par administratīvām sankcijām.

Grozījums Nr. 299
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 300
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šajā gadījumā deleģēto aktu pieņemšana nav pamatota, jo tajos tiktu izstrādāti būtiski tiesību 
normas aspekti. Mūsuprāt, šajā gadījumā pašā tiesību normā ir pienācīgi jānorāda tās 
piemērošanas joma.
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Grozījums Nr. 301
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Šis jautājums jāapsver saistībā ar datu starptautisku nosūtīšanu, jo ne visas organizācijas 
varēs savos personāla sarakstos iekļaut datu aizsardzības inspektora amatu, un tāpēc ir
jāmeklē alternatīvi risinājumi, lai nepieļautu, ka tām organizācijām, kurām ir mazāk resursu, 
rodas pārmērīgs birokrātiskais slogs.

Grozījums Nr. 302
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu, ka plānotā apstrāde 
notiek saskaņā ar šo regulu un jo īpaši lai 
mazinātu iespējamo risku datu subjektam, 
pārzinis vai apstrādātājs, kas rīkojas 

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

pārziņa vārdā, ja organizācijā nav 
izveidots datu aizsardzības inspektora 
amats vai iegūts atbilstošs, spēkā esošs 
sertifikāts, pirms personas datu apstrādes 
apspriežas ar uzraudzības iestādi, ja:

Or. es

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 303
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
34. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 304
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis un apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru katrā gadījumā, 
kad

1. Pārzinis un apstrādātājs var iecelt datu 
aizsardzības inspektoru katrā gadījumā, 
kad:

Or. es

Grozījums Nr. 305
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis un apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru katrā gadījumā, 
kad

1. Pārzinim un apstrādātājam jāieceļ datu 
aizsardzības inspektors katrā gadījumā, 
kad:

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzības inspektora iecelšana būtu jāveicina, bet tai nevajadzētu būt obligātai, jo 
tas radītu nesamērīgas finansiālas un administratīvas saistības organizācijām, kuru darbības 
nerada būtisku risku datu subjekta privātumam. Šis grozījums ir saistīts ar ECR grozījumiem 
attiecībā uz 79. pantu, kas nodrošina, ka datu aizsardzības iestādes, pieņemot lēmumu par 
administratīvām sankcijām, ņem vērā to, vai ir vai nav iecelts datu aizsardzības inspektors, kā 
arī pilnvaro datu aizsardzības iestādes kā administratīvu sankciju noteikt datu aizsardzības 
inspektoru iecelšanu.

Grozījums Nr. 306
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis un apstrādātājs ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru katrā gadījumā, 
kad

1. Pārzinis un apstrādātājs pēc uzņēmuma 
pārstāvju piekrišanas ieceļ datu 
aizsardzības inspektoru katrā gadījumā, 
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kad:

Or. de

Grozījums Nr. 307
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apstrādi veic valsts iestāde vai 
struktūra; vai

svītrots

Or. es

Pamatojums

Datu aizsardzības inspektora amata izveidei jābūt nevis obligātai, bet gan brīvprātīgai un 
jāveicina, paredzot noteiktas priekšrocības, kas būtībā ietver birokrātiskā sloga 
samazināšanos un lielāku procedūru un darbību elastīgumu. Saprotam, ka dalībvalstīm savu 
pilnvaru ietvaros nekas neliedz papildus šīm priekšrocībām izstrādāt vai savās politikas 
nostādnēs paredzēt citu stimula veidu.

Grozījums Nr. 308
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 309
Antonio López-Istúriz White
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Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 310
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 311
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) apstrādi veic uzņēmums, kas apstrādā 
personas datus attiecībā uz vairāk nekā 
20 personām; vai

Or. de

Grozījums Nr. 312
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) datu pārziņa vai apstrādātāja 
pamatdarbība, sastāv no apstrādes 
darbībām, kurām to būtības, apmēra 
un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra 
un sistemātiska datu subjektu novērošana.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 313
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 314
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

aizsardzības inspektoru.

Or. es

Grozījums Nr. 315
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šīs grupas uzņēmumi atrodas vairākās 
dalībvalstīs, datu aizsardzības uzraudzītājs 
jānorīko katrā no šīm dalībvalstīm, uz 
kuru attiecas 1. punkta b) vai 
c) apakšpunkta nosacījumi.

Or. de

Grozījums Nr. 316
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 317
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 318
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 319
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
35. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 320
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis un apstrādātājs nodrošina, ka 
datu aizsardzības inspektors pilda savus 
pienākumus un uzdevumus neatkarīgi un
nesaņem nekādus norādījumus attiecībā uz 
savu funkciju veikšanu. Datu aizsardzības 
inspektors tieši ziņo pārziņa vai 
apstrādātāja vadībai.

2. Pārzinis un apstrādātājs nodrošina, ka 
datu aizsardzības inspektors pilda savus 
pienākumus un uzdevumus atbilstoši šīs 
regulas noteikumiem, un nevar saņemt
nekādus norādījumus attiecībā uz savu
amata pienākumu pildīšanu. Datu 
aizsardzības inspektors tieši ziņo pārziņa 
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vai apstrādātāja vadībai.

Or. es

Pamatojums

Datu aizsardzības inspektoram, no vienas puses, ir jāievēro iestādes noteikumi, bet, no otras 
puses, jāpilda savs tiesību aktā noteiktais uzdevums, saskaņā ar kuru tam jārīkojas objektīvi 
un pienācīgi jāievēro šīs regulas noteikumi, tādējādi palīdzot to pareizi īstenot. Tomēr tas 
nenozīmē, ka viņa darbība var kļūt pilnīgi neatkarīga vai ietver rīcību, kas ir pretrunā 
organizācijas mērķiem un uzdevumiem.

Grozījums Nr. 321
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 322
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 323
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 324
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 325
Antonio López-Istúriz White
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Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 326
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, uzraudzības iestādes un 
Komisija mudina izstrādāt profesionālās 
ētikas kodeksus, kas paredzēti, lai veicinātu 
šīs regulas atbilstīgu piemērošanu, ņemot 
vērā dažādu datu apstrādes nozaru 
raksturīgās iezīmes, un jo īpaši attiecībā uz:

1. Dalībvalstis, uzraudzības iestādes un 
Komisija mudina līdzdarbojoties izstrādāt 
profesionālās ētikas kodeksus, kas 
paredzēti, lai veicinātu šīs regulas 
atbilstīgu piemērošanu, ņemot vērā dažādu 
datu apstrādes nozaru raksturīgās iezīmes, 
un jo īpaši attiecībā uz:

Or. es

Grozījums Nr. 327
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) patērētāja tiesību ievērošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 328
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem nolemj, vai saskaņā ar 
3. punktu iesniegtie profesionālās ētikas 
kodeksi un to grozījumi vai papildinājumi 
ir vispārēji piemērojami Savienībā. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 329
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija nodrošina atbilstīgu 
publicitāti tiem profesionālās ētikas 
kodeksiem, par kuriem pieņemts lēmums, 
ka tie ir vispārēji piemērojami saskaņā ar 
4. punktu.

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 330
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 331
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 332
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesiskuma princips, spēkā esošie
attiecīgie tiesību akti — gan vispārīgie, 
gan nozaru — ietverot arī tos, kas attiecas 
uz sabiedrības drošību, aizsardzību, valsts 
drošību un krimināltiesībām, profesionālie 
noteikumi un drošības pasākumi, kurus 
ievēro šajā valstī vai starptautiskajā 

a) tas, cik izplatīts un nostiprināts ir
tiesiskuma princips, attiecīgie spēkā esošie
vispārīgie un nozaru tiesību akti, tostarp 
tie, kas attiecas uz sabiedrības drošību, 
aizsardzību, valsts drošību un 
krimināltiesībām, profesionālie noteikumi 
un drošības pasākumi personas datu 



AM\920534LV.doc 151/214 PE500.695v01-00

LV

organizācijā, kā arī tiesību efektivitāte un 
īstenojamība, ietverot efektīvus datu 
subjektu tiesībaizsardzības līdzekļus gan 
administratīvā kārtā, gan tiesā un jo īpaši
attiecībā uz tiem datu subjektiem, kas 
dzīvo Savienībā un kuru datus nosūta;

aizsardzības jomā, kas ir spēkā attiecīgajā
valstī vai kurus piemēro attiecīgajā
starptautiskajā organizācijā, kā arī iespējas 
vērsties tiesu iestādēs, tiesību efektivitāte 
un īstenojamība, tostarp tiesības tieši 
iesniegt prasību un pārsūdzības tiesības
gan administratīvā kārtā, gan tiesā, jo īpaši
tiem datu subjektiem, kas dzīvo Savienībā 
un kuru datus nosūta;

Or. es

Grozījums Nr. 333
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
41. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 334
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu, pārzinis vai 
apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju 
tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs 
juridiski saistošā aktā ir nodrošinājis 
atbilstošus personas datu aizsardzības 
pasākumus un ja attiecīgos gadījumos 
saskaņā ar ietekmes novērtējumu pārzinis 
vai apstrādātājs ir pārliecinājies, ka datu 
saņēmējs trešā valstī piemēro augstu datu 
aizsardzības standartu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECR grozījumiem, kuru mērķis ir nodrošināt stimulus pārziņiem piemērot augstus 
datu aizsardzības standartus, mudinot tos veikt neobligātus ietekmes novērtējumus.

Grozījums Nr. 335
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) mudinot pārziņus veikt neobligātus 
ietekmes novērtējumus;

Or. en

Pamatojums

Parlamenta Politikas departamenta pētījumā par datu aizsardzības paketes reformu ir 
norādīts, ka saskaņā ar ierosināto regulu standarta klauzulas neattiecas uz līgumiem starp 
apstrādātājiem un apakšapstrādātājiem. Šīs plaisas dēļ ES uzņēmumu un jaunu tehnoloģiju 
attīstība varētu kļūt neizdevīga. Šā grozījuma mērķis ir novērst šo plaisu.

Grozījums Nr. 336
Antonio López-Istúriz White
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Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līguma, kas noslēgts starp pārzini vai 
apstrādātāju un datu saņēmēju,
noteikumiem, ko apstiprinājusi 
uzraudzības iestāde saskaņā ar 4. punktu.

d) starp pārzini vai apstrādātāju un datu 
saņēmēju noslēgtā līguma noteikumiem 
saskaņā ar 4. punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 337
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Saprotam, ka iepriekš 4. un 5. punktā paredzētos apstiprinājumus var aizstāt datu 
aizsardzības inspektora rīcība, ja uzņēmumā vai organizācijā ir šāds amats, vai pietiekams un 
spēkā esošs sertifikāts, kas izdots saistībā ar sertifikācijas politiku bij. 39. pantā.



PE500.695v01-00 154/214 AM\920534LV.doc

LV

Grozījums Nr. 338
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs saņem 
iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas pamatā. 
Šādu atļauju uzraudzības iestāde sniedz 
saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana 
ir saistīta ar apstrādes darbībām, kas 
attiecas uz datu subjektiem citā dalībvalstī 
vai dalībvalstīs, vai būtiski skar personas 
datu brīvu apriti Savienībā, uzraudzības 
iestāde piemēro konsekvences mehānismu, 
kas minēts 57. pantā. Uzraudzības iestādes 
atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 26. panta 2. punktu, ir 
spēkā, kamēr uzraudzības iestāde tās 
negroza, neaizstāj vai neatceļ.

5. Ja atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi nav paredzēti juridiski saistošā 
aktā, pārzinis vai apstrādātājs, ja 
uzņēmumā vai organizācijā nav datu 
uzraudzības inspektora vai nav saņemts 
atbilstošs oficiāls sertifikāts, kas ir spēkā,
saņem iepriekšēju atļauju nosūtīšanai vai 
vairākkārtējai nosūtīšanai, vai 
noteikumiem, kas jāpievieno pārvaldības 
norunām, kas ir šādas nosūtīšanas pamatā. 
Šādu atļauju uzraudzības iestāde sniedz 
saskaņā 34. panta 1. punktu. Ja nosūtīšana 
ir saistīta ar apstrādes darbībām, kas 
attiecas uz datu subjektiem citā dalībvalstī 
vai dalībvalstīs, vai būtiski skar personas 
datu brīvu apriti Savienībā, uzraudzības 
iestāde piemēro konsekvences mehānismu, 
kas minēts 57. pantā. Uzraudzības iestādes 
atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 26. panta 2. punktu, ir 
spēkā, kamēr uzraudzības iestāde tās 
negroza, neaizstāj vai neatceļ.

Or. es

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 339
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tos ir izstrādājusi uzņēmumu grupa 
pēc uzņēmumu pārstāvju un datu 
aizsardzības uzraudzītāja apstiprinājuma 
attiecīgajā vietā;

Or. de

Grozījums Nr. 340
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras informācijas apmaiņai
elektroniskā veidā starp pārziņiem, 
apstrādātājiem un uzraudzības iestādēm 
saistībā ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

4. Komisija var noteikt formātu un 
procedūras informācijas apmaiņai starp 
pārziņiem, apstrādātājiem un uzraudzības 
iestādēm saistībā ar saistošiem uzņēmuma 
noteikumiem šā panta izpratnē. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

Or. es

Pamatojums

Frāze „elektroniskā veidā” ir jāsvītro, pamatojoties uz tehnoloģiskās neitralitātes principu, 
kas, mūsuprāt, jāiedzīvina šajā regulā.

Grozījums Nr. 341
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 342
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 343
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārzinis un apstrādātājs dokumentē 
novērtējumu un nodrošinātos atbilstošos 
aizsardzības pasākumus, kas minēti šā 
panta 1. punkta h) apakšpunktā, saskaņā ar 

6. Pārzinis un apstrādātājs 28. pantā 
norādītajā dokumentācijā un, ja tas 
nepieciešams saskaņā ar minēto 
noteikumu, dokumentē novērtējumu un 
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28. pantu par dokumentāciju un informē 
uzraudzības iestādi par nosūtīšanu.

nodrošinātos atbilstošos aizsardzības 
pasākumus, kas minēti šā panta 1. punkta 
h) apakšpunktā, un informē uzraudzības 
iestādi par nosūtīšanu.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar savu nostāju uzskatām, ka 6. punktā noteiktais pienākums nodrošināt 
dokumentāciju 28. pantā norādītajā formātā ir spēkā tad, ja tas ir saskaņā ar attiecīgajiem 
mūsu ierosinātajiem minētā panta grozījumiem, respektīvi, ja uzņēmumā vai organizācijā nav 
ne datu aizsardzības inspektora amata, ne atbilstoša spēkā esoša sertifikāta. Citos gadījumos 
piemēro vispārējo pārskatatbildības principu saskaņā ar bij. 28. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 344
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 345
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
Savienības tiesību aktos neatļauta 

izpaušana
1. Neskarot savstarpējās palīdzības 
līgumu vai starptautisku nolīgumu, kurš 
ir spēkā starp pieprasītāju trešo valsti un 
Savienību vai kādu dalībvalsti, netiek 
atzīts un nekādā veidā nav piemērojams 
neviens trešās valsts tiesas spriedums un 
neviens trešās valsts administratīvās 
iestādes lēmums, kas prasa pārzinim vai 
apstrādātājam izpaust personas datus.
2. Ja trešās valsts tiesas spriedums vai 
administratīvās iestādes lēmums prasa 
pārzinim vai apstrādātājam izpaust 
personas datus, pārzinis vai apstrādātājs 
un pārziņa pārstāvis, ja tāds ir, bez 
nepamatotas kavēšanās informē 
uzraudzības iestādi par šo pieprasījumu, 
un tam saskaņā ar 34. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu ir jāsaņem uzraudzības 
iestādes iepriekšēja atļauja, lai nodotu 
datus.
3. Uzraudzības iestāde novērtē pieprasītās 
izpaušanas atbilstību šai regulai un jo 
īpaši to, vai izpaušana ir vajadzīga un 
likumīgi pieprasīta saskaņā ar 44. panta 
5. punktu un 1. punkta d) un 
e) apakšpunktu.
4. Uzraudzības iestāde informē valsts 
kompetento iestādi par šo pieprasījumu. 
Pārzinis vai apstrādātājs informē arī datu 
subjektu par šo pieprasījumu un par 
uzraudzības iestādes sniegto atļauju.
5. Komisija var noteikt 2. punktā minēto 
uzraudzības iestādei sniedzamo 
paziņojumu un 4. punkta minētās datu 
subjektam sniedzamās informācijas 
standarta formātu, kā arī procedūras, kas 
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piemērojamas paziņojumiem un 
informācijai. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 87. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma teksts ņemts no atklātībā nonākuša starpdienestu apspriešanas projekta. Tas 
paredz aizsardzību pret trešām valstīm, kuras vēlas piemērot savus tiesību aktus ārpus savām 
robežām. Šī aizsardzība ir vajadzīga, jo dažu trešo valstu tiesību akti prasa pārziņiem izpaust 
personas datus bez pienācīgiem aizsardzības pasākumiem. Trešo valstu iestādes drīkst piekļūt 
Eiropas pārziņu rīcībā esošiem personas datiem tikai saskaņā ar savstarpējas tiesiskās 
palīdzības procedūrām.

Grozījums Nr. 346
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā noteikto mērķi, 
uzraudzības iestādes var savstarpēji 
apmainīties ar informāciju un 
sadarboties, veicot pasākumus, kas saistīti 
ar savu pilnvaru izpildi un šajā regulā 
noteikto tiesību pārkāpumu izskatīšanu.

Or. es

Pamatojums

Ierosinātais teksts ir mēģinājums papildināt iepriekšējo punktu, nosakot apstākļus, kādos var 
tikt slēgtas norādītās vienošanās un veiktas norādītās darbības. Ierosinātais teksts ir 
izstrādāts, kā paraugu izmantojot tiesību normu par kompetento iestāžu sadarbību revīzijas 
jomā 2006. gada 17. maija Direktīvā 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto 
pārskatu obligātās revīzijas un groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 
83/349/EEK.
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Grozījums Nr. 347
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sadarbība var notikt vienmēr, kad:
a) trešo valstu kompetentajām iestādēm ir 
piešķirtas pilnvaras personas datu 
aizsardzības jomā un jomās, kas tām 
jāpārzina saskaņā ar spēkā esošajiem 
tiesību aktiem;
b) attiecīgās kompetentās iestādes ir 
vienojušās par sadarbības noteikumiem 
uz savstarpīguma pamata;
c) personas datu nodošana trešai valstij 
notiek saskaņā ar šīs regulas V nodaļu.

Or. es

Pamatojums

Ierosinātais teksts ir mēģinājums papildināt iepriekšējo punktu, nosakot apstākļus, kādos var 
tikt slēgtas norādītās vienošanās un veiktas norādītās darbības. Ierosinātais teksts ir 
izstrādāts, kā paraugu izmantojot tiesību normu par kompetento iestāžu sadarbību revīzijas 
jomā 2006. gada 17. maija Direktīvā 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto 
pārskatu obligātās revīzijas un groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 
83/349/EEK.

Grozījums Nr. 348
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
45. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Sadarbības noteikumi, kas minēti 
2.a punkta b) apakšpunktā, nodrošina, 
ka:
a) kompetentās iestādes sniedz sadarbības 
pieprasījuma pamatojumu;
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b) uz personām, kas nodarbinātas vai 
kādreiz bijušas nodarbinātas tās trešās 
valsts kompetentajās iestādēs, kuras 
saņem attiecīgo informāciju, attiecas 
dienesta noslēpuma saistības;
c) attiecīgās trešās valsts kompetentās 
iestādes drīkst izmantot sadarbības 
rezultātus vienīgi ar personas datu 
aizsardzību saistītu funkciju veikšanai;
d) gadījumā, ja trešās valsts kompetentā 
iestāde cenšas nodot kādai trešajai pusei 
informāciju, ko tā ir saņēmusi sadarbības 
ietvaros, tai iepriekš jāsaņem konkrēta, 
rakstiska atļauja no iestādes, kura šai 
trešās valsts kompetentajai iestādei ir 
sniegusi attiecīgo informāciju, izņemot, ja 
informācija ir jānodod saskaņā ar šīs 
trešās valsts tiesību aktiem vai tiesas 
iestādes rīkojumu un ir nepieciešama tādu 
būtisku sabiedrības interešu aizstāvībai, 
kas ir saistītas ar:
kriminālnoziegumu novēršanu, 
izmeklēšanu vai ar tiem saistītu 
kriminālvajāšanu;
uzraudzību, pārbaudēm vai normatīvo 
funkciju, kas saistīta (arī neregulāri) ar 
valsts pārvaldes funkcijas īstenošanu 
sadarbības noteikumu darbības jomā.
Tādā gadījumā pirms informācijas 
nodošanas par to paziņo iestādei, kas to 
sniegusi;
e) tiek noteikti drošības, tehniskie un 
organizatoriskie pasākumi, kas ir 
atbilstoši personas datu aizsardzībai pret 
nejaušu vai tīšu iznīcināšanu, nejaušu 
nozaudēšanu, mainīšanu, izplatīšanu vai 
nesankcionētu piekļuvi tiem un pret 
jebkura veida personas datu nelegālu 
apstrādi;
f) trešās valsts kompetentās iestādes 
sadarbības pieprasījumu noraida, ja:
tas negatīvi ietekmē Kopienas vai 
attiecīgās dalībvalsts suverenitāti, drošību 
vai sabiedrisko kārtību;
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dalībvalstī, kurai iesniedz pieprasījumu, 
jau ir sākti tiesas procesi tajās pašās lietās 
un pret tām pašām personām.

Or. es

Pamatojums

Ierosinātais teksts ir mēģinājums papildināt iepriekšējo punktu, nosakot apstākļus, kādos var 
tikt slēgtas norādītās vienošanās un veiktas norādītās darbības. Ierosinātais teksts ir 
izstrādāts, kā paraugu izmantojot tiesību normu par kompetento iestāžu sadarbību revīzijas 
jomā 2006. gada 17. maija Direktīvā 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto 
pārskatu obligātās revīzijas un groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 
83/349/EEK.

Grozījums Nr. 349
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
45. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis paziņo Komisijai par 2.a 
un 2.b punktā minētajiem sadarbības 
līgumiem.

Or. es

Pamatojums

Ierosinātais teksts ir mēģinājums papildināt iepriekšējo punktu, nosakot apstākļus, kādos var 
tikt slēgtas norādītās vienošanās un veiktas norādītās darbības. Ierosinātais teksts ir 
izstrādāts, kā paraugu izmantojot tiesību normu par kompetento iestāžu sadarbību revīzijas 
jomā 2006. gada 17. maija Direktīvā 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto 
pārskatu obligātās revīzijas un groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 
83/349/EEK.

Grozījums Nr. 350
Antonio López-Istúriz White

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

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

1. Uzraudzības iestādes, pildot tām
uzticētos pienākumus un īstenojot savas 
pilnvaras, rīkojas pilnīgi neatkarīgi.

Or. es

Grozījums Nr. 351
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 352
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 353
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
47. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 354
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
47. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 355
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 356
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Locekļu pienākumi beidzas, kad beidzas 
viņu amata pilnvaru laiks, vai gadījumā, ja 
viņi pēkšņi nespēj pildīt savus 
pienākumus, nespēj savienot pienākumus, 
atkāpjas no amata, tiek atlaisti, tiek 
notiesāti par noziedzīgiem nodarījumiem
vai piespiedu kārtā pensionējas.

Or. es

Grozījums Nr. 357
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Locekli no amata var atlaist iestāde, kas 
viņu iecēla, ja viņš vairs neatbilst savu 
pienākumu izpildes nosacījumiem vai ir
izdarījis nopietnu pārkāpumu, nepildot 
savus amata pienākumus.

Or. es
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Grozījums Nr. 358
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
49. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Grozījums Nr. 359
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
49. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 360
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
49. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 361
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
49. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 362
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
49. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vai uzraudzības iestādes locekļus var 
atkārtoti iecelt amatā;

e) vai uzraudzības iestāžu locekļus var 
atkārtoti iecelt amatā;

Or. es

Grozījums Nr. 363
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
49. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 364
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
49. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 365
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 366
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas iestādes savā teritorijā ir 
kompetentas attiecībā uz apstrādi pārziņa 
vai apstrādātāja iestādes darbību ietvaros 
vai uz apstrādi, kas ietekmē vietējos 
iedzīvotājus.

Or. fr

Grozījums Nr. 367
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja personas datu apstrāde notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, uzraudzības 
iestāde pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietā ir kompetenta 
uzraudzīt pārziņa vai apstrādātāja veiktās 
apstrādes darbības visās dalībvalstīs,
izņemot darbības saistībā ar lēmumiem, 
kas pieņemti, reaģējot uz 73. pantā 
minētajām sūdzībām, un tādā gadījumā šī 
uzraudzības iestāde koordinē attiecīgo 
uzraudzības iestāžu darbību, neskarot šīs 
regulas VII nodaļas noteikumus.

Or. es

Pamatojums

Priekšlikuma pamatā ir tikai pievienota viena frāze 51. panta 2. punktā par tādu darbību 
izslēgšanu no šā punkta piemērošanas jomas, uz kurām attiecas 73. pants (par datu subjektu 
sūdzībām). Vienlaikus, lai saglabātu konsekvenci visā tekstā, ir ierosinātas izmaiņas ar mērķi 
svītrot tos noteikumus, kas bija pieņemti „vienīgās iestādes” jēdziena vispārējas 
piemērošanas dēļ.
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Grozījums Nr. 368
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 369
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā kritēriju, kuru esam ievērojuši savā nostājā par sertifikācijas politikas nostādņu 
pastiprināšanu, uzskatām, ka ir svarīgi norādīt uzraudzības iestāžu pilnvaras saistībā ar šīm 
nostādnēm.
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Grozījums Nr. 370
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – jb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Grozījums Nr. 371
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
54. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 372
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nekavējoties un ne vēlāk kā mēneša
laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas ir pretrunā ar šo 
regulu.

2. Katra uzraudzības iestāde veic 
atbilstīgus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nekavējoties un ne vēlāk kā piecpadsmit 
dienu laikā atbildētu uz otras uzraudzības 
iestādes pieprasījumu. Šādi pasākumi var 
jo īpaši ietvert attiecīgās informācijas par 
izmeklēšanas gaitu nosūtīšanu vai izpildes 
pasākumus, lai pārtrauktu vai aizliegtu 
apstrādes darbības, kas ir pretrunā ar šo 
regulu.

Or. es

Pamatojums

Uzskatām, ka viens mēnesis var būt pārāk ilgs periods, un sistēmas skaidrības un ticamības 
labad ierosinām noteikt 15 dienu ilgu periodu.

Grozījums Nr. 373
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
55. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja uzraudzības iestāde nerīkojas viena 
mēneša laikā pēc otras uzraudzības 
iestādes pieprasījuma saņemšanas, 
uzraudzības iestāde, kas izteikusi 
pieprasījumu, ir kompetenta savas 
dalībvalsts teritorijā īstenot pagaidu 
pasākumu saskaņā ar 51. panta 1. punktu 
un iesniedz jautājumu izskatīšanai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijai saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 57. pantā.

8. Ja uzraudzības iestāde nerīkojas
piecpadsmit dienu laikā pēc otras 
uzraudzības iestādes pieprasījuma 
saņemšanas, uzraudzības iestāde, kas 
izteikusi pieprasījumu, ir kompetenta savas 
dalībvalsts teritorijā īstenot pagaidu 
pasākumu saskaņā ar 51. panta 1. punktu 
un iesniedz jautājumu izskatīšanai Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijai saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 57. pantā.

Or. es

Pamatojums

Uzskatām, ka viens mēnesis var būt pārāk ilgs periods, un sistēmas skaidrības un ticamības 
labad ierosinām noteikt 15 dienu ilgu periodu.
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Grozījums Nr. 374
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzraudzības iestāde viena mēneša
laikā neievēro pienākumus, kas minēti 
2. punktā, pārējās uzraudzības iestādes ir 
kompetentas īstenot pagaidu pasākumu šīs 
dalībvalsts teritorijā saskaņā ar 51. panta 
1. punktu.

5. Ja uzraudzības iestāde piecpadsmit 
dienu laikā neievēro pienākumus, kas 
minēti 2. punktā, pārējās uzraudzības 
iestādes ir kompetentas īstenot pagaidu 
pasākumu šīs dalībvalsts teritorijā saskaņā 
ar 51. panta 1. punktu.

Or. es

Pamatojums

Uzskatām, ka viens mēnesis var būt pārāk ilgs periods, un sistēmas skaidrības un ticamības 
labad ierosinām noteikt 15 dienu ilgu periodu.

Grozījums Nr. 375
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
58. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izdod 
atzinumu par jautājumu, ja Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija tā nolemj ar 
vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu vai 
ja kāda uzraudzības iestāde vai Komisija 
to lūdz vienas nedēļas laikā pēc tam, kad ir 
sniegta attiecīgā informācija saskaņā ar 
5. punktu. Atzinumu pieņem viena mēneša 
laikā ar vienkāršu Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas locekļu balsu 
vairākumu. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas priekšsēdētājs par atzinumu bez
nepamatotas kavēšanās informē 
uzraudzības iestādi, kas attiecīgā gadījumā 

7. Ja Eiropas Datu aizsardzības kolēģija tā 
nolemj vai ja to lūdz Komisija, tad 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izdod 
atzinumu par jautājumu ar vienkāršu savu
locekļu balsu vairākumu vienas nedēļas 
laikā pēc tam, kad tai ir sniegta attiecīgā 
informācija saskaņā ar 5. punktu. Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājs 
par atzinumu bez liekas kavēšanās informē 
uzraudzības iestādi, kas attiecīgā gadījumā 
minēta 1. un 3. punktā, Komisiju un 
saskaņā ar 51. pantu kompetento 
uzraudzības iestādi, un atzinumu publisko.
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minēta 1. un 3. punktā, Komisiju un 
saskaņā ar 51. pantu kompetento 
uzraudzības iestādi, un atzinumu dara 
publiski pieejamu.

Or. es

Pamatojums

Vēršam uzmanību uz to, ka var tikt ierobežots pienākums un kolēģijai jāizsakās tikai par 
jautājumiem, par kuriem tā ir saņēmusi paziņojumu. Tādējādi ir atbalstāmi 58. panta 
7. punkta noteikumi, izdarot tajos nelielas izmaiņas.

Grozījums Nr. 376
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
59. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

59. pants svītrots
Komisijas atzinums

1. Desmit nedēļu laikā kopš jautājums ir 
ierosināts saskaņā ar 58. pantu vai 
vēlākais sešu nedēļu laikā 61. pantā 
minētajā gadījumā Komisija, lai 
nodrošinātu pareizu un konsekventu šīs 
regulas piemērošanu, var pieņemt 
atzinumu saistībā ar jautājumu, kas 
ierosināts saskaņā ar 58. vai 61. pantu.
2. Ja Komisija ir pieņēmusi atzinumu 
saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā 
uzraudzības iestāde vislielākajā mērā ņem 
vērā Komisijas atzinumu un informē 
Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju, vai tā plāno paturēt spēkā vai 
grozīt pasākuma projektu.
3. Termiņā, kas minēts 1. punktā, 
uzraudzības iestāde pasākuma projektu 
nepieņem.
4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 
1. punktā minētajā termiņā informē 
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Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģiju un norāda pamatojumu. Šādā 
gadījumā pasākuma projektu nepieņem 
vēl vienu mēnesi.

Or. es

Pamatojums

Tiek svītroti tie panti, ar kuriem Komisijai ir piešķirtas pilnvaras pārraudzīt uzraudzības 
iestāžu darbību. Katrai uzraudzības iestādei atsevišķi un visām uzraudzības iestādēm kopā ir 
jābūt neatkarīgām, un tās nevar būt pakļautas administratīvo un/vai politisko iestāžu 
darbībām vai būt atkarīgas no tām. Komisijas pilnvaras uzraudzīt Eiropas tiesību aktu 
piemērošanu jāīsteno tikai un vienīgi līgumos paredzētajos gadījumos.

Grozījums Nr. 377
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60. pants svītrots
Pasākuma projekta apturēšana

1. Viena mēneša laikā pēc 59. panta 
4. punktā minētā paziņojuma un ja 
Komisijai ir nopietnas šaubas, vai 
pasākuma projekts nodrošina pareizu šīs 
regulas piemērošanu vai kā citādi 
neizraisa nekonsekventu piemērošanu, 
Komisija var pieņemt pamatotu lēmumu, 
kurā pieprasa uzraudzības iestādei apturēt 
pasākuma projekta pieņemšanu, ņemt 
vērā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 
atzinumu saskaņā ar 58. panta 7. punktu 
un 61. panta 2. punktu, ja tas šķiet 
nepieciešams, lai:
a) samierinātu atšķirīgos uzraudzības 
iestādes un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas viedokļus, ja tas šķiet iespējams; 
vai
b) pieņemtu pasākumu saskaņā ar 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
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2. Komisija nosaka apturēšanas termiņu, 
kas nepārsniedz 12 mēnešus.
3. Termiņā, kas minēts 2. punktā, 
uzraudzības iestāde nevar pieņemt 
pasākuma projektu.

Or. es

Pamatojums

Tiek svītroti tie panti, ar kuriem Komisijai ir piešķirtas pilnvaras pārraudzīt uzraudzības 
iestāžu darbību. Katrai uzraudzības iestādei atsevišķi un visām uzraudzības iestādēm kopā ir 
jābūt neatkarīgām, un tās nevar būt pakļautas administratīvo un/vai politisko iestāžu 
darbībām vai būt atkarīgas no tām. Komisijas pilnvaras uzraudzīt Eiropas tiesību aktu 
piemērošanu jāīsteno tikai un vienīgi līgumos paredzētajos gadījumos.

Grozījums Nr. 378
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lemjot par šīs regulas pareizu 
piemērošanu saskaņā ar tās mērķiem un 
prasībām saistībā ar jautājumiem, ko tai 
paziņojušas uzraudzības iestādes saskaņā 
ar 58. vai 61. pantu, saistībā ar 
jautājumu par ko ir pieņemts pamatots 
lēmums saskaņā ar 60. panta 1. punktu 
vai saistībā ar jautājumu par kuru 
uzraudzības iestāde neiesniedz pasākuma 
projektu un šī uzraudzības iestāde ir 
norādījusi, ka negrasās ievērot Komisijas 
atzinumu, kas pieņemts saskaņā ar 
59. pantu;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tiek svītroti tie panti, ar kuriem Komisijai ir piešķirtas pilnvaras pārraudzīt uzraudzības 
iestāžu darbību. Katrai uzraudzības iestādei atsevišķi un visām uzraudzības iestādēm kopā ir 
jābūt neatkarīgām, un tās nevar būt pakļautas administratīvo un/vai politisko iestāžu 
darbībām vai būt atkarīgas no tām. Komisijas pilnvaras uzraudzīt Eiropas tiesību aktu 
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piemērošanu jāīsteno tikai un vienīgi līgumos paredzētajos gadījumos.

Grozījums Nr. 379
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lemjot 59. panta 1. punkta norādītajā 
termiņā par to, vai tā pasludina tipveida 
līguma noteikumus, kas minēti 58. panta 
2. punkta d) apakšpunktā, par vispārēji 
piemērojamiem;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tiek svītroti tie panti, ar kuriem Komisijai ir piešķirtas pilnvaras pārraudzīt uzraudzības 
iestāžu darbību. Katrai uzraudzības iestādei atsevišķi un visām uzraudzības iestādēm kopā ir 
jābūt neatkarīgām, un tās nevar būt pakļautas administratīvo un/vai politisko iestāžu 
darbībām vai būt atkarīgas no tām. Komisijas pilnvaras uzraudzīt Eiropas tiesību aktu 
piemērošanu jāīsteno tikai un vienīgi līgumos paredzētajos gadījumos.

Grozījums Nr. 380
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. es

Pamatojums

Tiek svītroti tie panti, ar kuriem Komisijai ir piešķirtas pilnvaras pārraudzīt uzraudzības 
iestāžu darbību. Katrai uzraudzības iestādei atsevišķi un visām uzraudzības iestādēm kopā ir 
jābūt neatkarīgām, un tās nevar būt pakļautas administratīvo un/vai politisko iestāžu 
darbībām vai būt atkarīgas no tām. Komisijas pilnvaras uzraudzīt Eiropas tiesību aktu 
piemērošanu jāīsteno tikai un vienīgi līgumos paredzētajos gadījumos.

Grozījums Nr. 381
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Grozījums Nr. 382
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
69. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 383
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai ir 
sekretariāts. Sekretariātu nodrošina 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai ir 
sekretariāts. Komisijas pienākums ir 
nodrošināt kolēģiju ar tās sekretariāta 
darbībai nepieciešamajiem līdzekļiem.

Or. es

Pamatojums

Uzraudzītājs ir kolēģijas loceklis ar balsstiesībām. Šķiet, ka nav pieļaujams, ka viņš 
vienlaikus pilda sekretāra funkcijas. Uzraudzītājs sekretāra statusā varētu vadīt kolēģijas 
darba gaitu un, īstenojot savas atšķirīgas intereses, virzīt to vai ietekmēt to veidā, kas varētu 
nebūt saderīgs ar viņa aktīvā kolēģijas locekļa statusu.

Grozījums Nr. 384
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot citus administratīvus vai 
tiesiskus aizsardzības līdzekļus, katram 
datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei savas pastāvīgās 
dzīvesvietas dalībvalstī, ja tas uzskata, ka 
viņa personas datu apstrāde neatbilst šai 
regulai vai nav pienācīgi ievērotas viņa
tiesības, kas atzītas šajā regulā.

Or. es
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Pamatojums

Ir jāizšķir starp datu subjekta tiesību atzīšanu uzraudzības iestādēs, lai datu subjekts varētu 
izmantot savas tiesības saskaņā ar šo regulu, kad šīs tiesības atzīst pati uzraudzības iestāde, 
datu subjektam personīgi iesniedzot atbilstošās sūdzības, un datu subjekta tiesību atzīšanu 
otrajā punktā minētajās iestādēs, izmantojot atbilstošas pilnvaras.

Grozījums Nr. 385
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 386
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Komisijas redakcija sagādā būtiskas praktiskas problēmas un loģistikas sarežģījumus, 
savukārt ierosinātās izmaiņas nodrošinātu lielāku tiesisko noteiktību datu subjektam, kā arī 
valsts uzraudzības iestādei.

Grozījums Nr. 387
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai struktūrai, organizācijai vai
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, ir tiesības iesniegt sūdzību
jebkuras dalībvalsts uzraudzības iestādē 
viena vai vairāku datu subjektu vārdā, ja tā 
uzskata, ka datu subjektu tiesības,
pamatojoties uz šo regulu, ir pārkāptas 
personas datu apstrādes rezultātā.

2. Jebkura struktūra, organizācija vai
asociācija, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses saistībā ar to 
datu aizsardzību un kura ir atbilstoši 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, var iesniegt sūdzību šīs dalībvalsts 
uzraudzības iestādē par iespējamiem šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem. Tādā 
veidā šī struktūra, organizācija vai 
asociācija viena vai vairāku datu subjektu 
vārdā, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir 
minētajā dalībvalstī, var īstenot arī 
tiesības, kas tiem piešķirtas saskaņā ar šo 
regulu, ar nosacījumu, ka šai struktūrai, 
organizācijai vai asociācijai ir pienācīgas 
pilnvaras to darīt.

Or. es

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 388
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 389
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai fiziskai vai juridiskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā pret uzraudzības 
iestādes lēmumiem, kas tos skar.

1. Katrai fiziskai vai juridiskai personai ir 
tiesības iesniegt prasību tiesā pret 
uzraudzības iestādes lēmumiem, kas tos 
skar vai jebkādā veidā ietekmē.

Or. es

Pamatojums

Ir jāatzīst tiesības iesniegt prasību pret uzraudzības iestādi attiecībā uz lēmumiem, ko šī 
iestāde var pieņemt, un šīs iestādes bezdarbību vai nevērību, kuras dēļ var tikt pārkāptas 
fiziskas vai juridiskas personas tiesības, un ir jānosaka, kad un kādos apstākļos prasību var 
noraidīt. Ir jāatzīst gan tieši iesaistīto personu, gan visu to personu tiesības iesniegt prasību 
sakarā ar iestāžu darbību vai bezdarbību, kuru tiesības var būt pārkāptas.

Grozījums Nr. 390
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai fiziskai vai juridiskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā pret uzraudzības 
iestādes lēmumiem, kas tos skar.

1. Katrai fiziskai vai juridiskai personai bez 
nekādiem šķēršļiem ir tiesības vērsties 
tiesā pret uzraudzības iestādes lēmumiem, 
kas tos skar.

Or. it

Grozījums Nr. 391
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
74. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Tiesībaizsardzības jomā ir jānosaka maksimālais termiņš lēmumu pieņemšanai ar sūdzībām 
saistītās lietās, un jānosaka, ka šis termiņš ir seši mēneši. Ārkārtas gadījumos varam apsvērt 
ilgāku termiņu. Jebkurā gadījumā uzskatām, ka saistībā ar sūdzību izskatīšanu ir jānosaka arī 
maksimālais termiņš tiesību subjekta informēšanai par izskatīšanas gaitu, kura pārsniegšanu 
uzskata par pielīdzināmu prasības noraidīšanai, un tādā gadījumā iestājas visas atbilstošās 
sekas.

Grozījums Nr. 392
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
74. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 393
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot pieejamos administratīvos 
aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kā 
minēts 73. pantā, fiziskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā, ja tā uzskata, ka tās 
tiesības saskaņā ar šo regulu ir aizskartas 
personas datu apstrādes rezultātā, kura 
neatbilst šai regulai.

1. Neskarot pieejamos administratīvos 
aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kā 
minēts 73. pantā, fiziskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā, ja tā uzskata, ka ir 
aizskartas tās tiesības saskaņā ar šo regulu.

Or. es

Pamatojums

Lai neveicinātu šā punkta interpretēšanu tādā veidā, kas sašaurinātu šajā regulā paredzētās 
tiesības iesniegt prasību, ierosinām svītrot pēdējo frāzi „personas datu apstrādes rezultātā, 
kura neatbilst šai regulai”.

Grozījums Nr. 394
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
75. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot pieejamos administratīvos 
aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kā 
minēts 73. pantā, fiziskai personai ir 
tiesības vērsties tiesā, ja tā uzskata, ka tās 
tiesības saskaņā ar šo regulu ir aizskartas 
personas datu apstrādes rezultātā, kura 
neatbilst šai regulai.

1. Neskarot pieejamos administratīvos 
aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kā 
minēts 73. pantā, fiziskai personai bez 
nekādiem šķēršļiem ir tiesības vērsties 
tiesā, ja tā uzskata, ka tās tiesības saskaņā 
ar šo regulu ir aizskartas personas datu 
apstrādes rezultātā, kura neatbilst šai 
regulai.

Or. it

Grozījums Nr. 395
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
75. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 396
Klaus-Heiner Lehne
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Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav praktiskas vajadzības pēc šāda mehānisma.

Grozījums Nr. 397
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz tiesībām iesniegt prasību, kas šajā pantā ir paredzētas 73. panta 2. punktā 
minētajām struktūrām un asociācijām, uzskatām, ka šo struktūru un asociāciju darbībai 
vienmēr jānotiek, pamatojoties uz atbilstošām pilnvarām, un ir svarīgi to skaidri norādīt šajā 
tiesību normā.

Grozījums Nr. 398
Antonio López-Istúriz White



AM\920534LV.doc 187/214 PE500.695v01-00

LV

Regulas priekšlikums
76. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts kompetentai tiesai ir 
saprātīgs pamats uzskatīt, ka citā 
dalībvalstī norisinās paralēla tiesvedība, 
tā sazinās ar citas dalībvalsts kompetento 
tiesu, lai gūtu apstiprinājumu tam, ka 
šāda paralēla tiesvedība tiešām notiek.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Uzskatām, ka trešais un ceturtais punkts nav skaidrs. Attiecībā uz lis pendens lietām 
uzskatām, ka šis nav piemērots dokuments, kurā noteikt šāda veida tiesisko režīmu, jo pašlaik 
Savienības līmenī spēkā esošie tiesību akti par tiesu kompetenci ir pietiekami iespējamo 
jautājumu atrisināšanai.

Grozījums Nr. 399
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
76. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja šāda paralēla tiesvedība citā 
dalībvalstī attiecas uz to pašu pasākumu, 
lēmumu vai rīcību, tiesa var apturēt 
tiesvedību.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Uzskatām, ka trešais un ceturtais punkts nav skaidrs. Attiecībā uz lis pendens lietām 
uzskatām, ka šis nav piemērots dokuments, kurā noteikt šāda veida tiesisko režīmu, jo pašlaik 
Savienības līmenī spēkā esošie tiesību akti par tiesu kompetenci ir pietiekami iespējamo 
jautājumu atrisināšanai.

Grozījums Nr. 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner
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Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts 
kaitējums nelikumīgas datu apstrādes vai 
tādu darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu.

1. Jebkurai personai, kurai nodarīts
materiāls vai nemateriāls kaitējums 
nelikumīgas datu apstrādes, tostarp 
iekļaušanas melnajā sarakstā, vai tādu 
darbību rezultātā, kuras neatbilst šai 
regulai, ir tiesības saņemt no pārziņa vai 
apstrādātāja kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu un par jebkādu morālu 
kaitējumu.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina kompensācija visiem datu subjektiem, kuru dati ir apstrādāti nelikumīgi un bez 
viņu piekrišanas, jo īpaši ja dati pēc tam ir izmantoti, lai liegtu viņiem pašreizējo vai 
turpmāko darbu.

Grozījums Nr. 401
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 402
Antonio López-Istúriz White



AM\920534LV.doc 189/214 PE500.695v01-00

LV

Regulas priekšlikums
78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pārzinis ir iecēlis pārstāvi, sankcijas 
piemēro pārstāvim, neskarot sankcijas, ko 
varētu piespriest pārzinim.

2. Ja pārzinis ir iecēlis pārstāvi, sankcijas 
piemēro pārstāvim šajā statusā un 
pieprasa to izpildi, neskarot sankcijas, ko 
varētu piemērot pārzinim.

Or. es

Pamatojums

Šķiet, ka šādā otrā punkta redakcijā ir skaidri noteikts, ka pārstāvim ir jāizpilda sankcijas, 
kas tam piemērotas par pārstāvamā vai pārziņa darbībām. Tādā gadījumā, mūsuprāt, ir
atbilstoši norādīt, ka sankcijas viņam piemēro un izpilda tieši attiecībā uz šo pārstāvja 
statusu.

Grozījums Nr. 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visas personas un uzņēmumi, par 
kuriem ir kļuvis zināms, ka tie ir 
pārkāpusi šīs regulas noteikumus, 
piemēram, nelikumīgi piekļūstot 
darbinieku personas datiem, lai viņus 
iekļautu melnajā sarakstā vai liegtu 
viņiem darbu, ir jāizslēdz no Savienības 
dotāciju un finansējuma saņemšanas, kā 
arī no dalības uzaicinājumos iesniegt 
piedāvājumus citiem publiskā iepirkuma 
līgumiem Savienības, dalībvalsts vai valsts 
sektora iestādes līmenī, kamēr ir 
apliecināts, ka ir īstenotas visas 
tiesvedības procedūras un visiem 
cietušajiem ir pilnībā izmaksātas visas 
kompensācijas.

Or. en



PE500.695v01-00 190/214 AM\920534LV.doc

LV

Pamatojums

Regulā ir skaidri jānosaka, ka netiks pieņemti uzņēmumu pieļauti pārkāpumi attiecībā uz datu 
aizsardzības noteikumiem un ka tiks liegta to piekļuve ES finansējumam, kamēr tie ir iesaistīti 
šādās darbībās.

Grozījums Nr. 404
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu šis grozījums nodrošina, ka vairākas datu 
aizsardzības iestādes nevar piemērot uzņēmumiem sodu par vienu un to pašu pārkāpumu.

Grozījums Nr. 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
79. pants – 1 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kompetentajai uzraudzības iestādei
saskaņā ar 51. pantu ir pilnvaras piemērot 
administratīvo sodu saskaņā ar šo pantu.

Or. pl

Grozījums Nr. 406
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 407
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
smagumu un ilgumu, konkrēto datu 
sensitivitāti, vai pārkāpums izdarīts tīši vai 
aiz neuzmanības, pārkāpuma radītā 
kaitējuma vai kaitējuma riska pakāpi,
fiziskās vai juridiskās personas atbildības 
līmeni un šīs personas iepriekš izdarītos 
pārkāpumus, tehniskos un organizatoriskos 
pasākumus un procedūras, kas īstenoti 
saskaņā ar 23. pantu, un kāda bijusi 
sadarbība ar uzraudzības iestādi, lai 
izlīdzinātu pārkāpumu. Attiecīgos 
gadījumos datu aizsardzības iestāde arī 
būs pilnvarota pieprasīt iecelt datu 
aizsardzības inspektoru, ja struktūra, 
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organizācija vai asociācija ir izvēlējusies 
to nedarīt.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai apzinātiem vai pārgalvīgiem pārkāpumiem tiktu 
piemēroti smagāki sodi nekā pārkāpumiem vienkāršas nolaidības dēļ. Grozījumu paketes, kas 
attiecas uz administratīvajiem sodiem, mērķis ir nodrošināt, lai sods būtu samērīgs ar 
nodarījumu, un nopietnākās sankcijas ir paredzētas būtiskākajiem pārkāpumiem. Datu 
aizsardzības iestādes pilnvaras pieprasīt datu aizsardzības inspektora iecelšanu arī ir 
paredzētas, lai nodrošinātu sankciju samērīgumu.

Grozījums Nr. 408
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbildību pastiprinoši apstākļi, kas būs 
pamatā 4.–6. punktā noteikto 
administratīvo sodu augstākajiem 
līmeņiem, jo īpaši ietver:
i) atkārtotus pārkāpumus, kas pieļauti 
pārgalvīgi ignorējot piemērojamos tiesību 
aktus;
ii) atteikumu sadarboties vai izpildes 
procesa kavēšana;
iii) apzinātus, nopietnus pārkāpumus, kas, 
visticamāk, radīs būtisku kaitējumu;
iv) datu aizsardzības ietekmes 
novērtējuma neveikšanu;
v) datu aizsardzības inspektora 
neiecelšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Sajjad Karim
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Regulas priekšlikums
79. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Vainu mīkstinoši apstākļi, kas būs 
pamatā 4.–6. punktā noteikto 
administratīvo sodu zemākajiem 
līmeņiem, ietver:
i) fiziskas vai juridiskas personas veiktos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
attiecīgajām saistībām;
ii) patiesas šaubas par to, vai darbība ir 
attiecīgo saistību pārkāpums;
iii) pārkāpuma pārtraukšanu tūlīt pēc 
tam, kad tas kļuvis zināms;
iv) sadarbību izpildes procesu gaitā;
iv) datu aizsardzības ietekmes 
novērtējuma veikšanu;
v) datu aizsardzības inspektora iecelšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja šī regula pārkāpta netīši un iepriekš 
nav bijuši precedenti, kad ir pieņemts 
galīgais lēmums vai prasība atcelta, var 
izteikt rakstisku brīdinājumu un tādā 
gadījumā nepiemērot nekādu citu sodu,
vienīgi atbilstošos apstākļos var noteikt 
alternatīvus labošanas pasākumus 
turpmāk paredzētajos gadījumos un veidā,
ja:

Or. es
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Pamatojums

Tiek izveidots plašāks modelis, kas paredz alternatīvas sankcijas. Tādējādi trešajā punktā 
paredzētās alternatīvās sankcijas tiek paplašinātas tā, ka no tām labumu var gūt ne tikai 
sākotnēji norādītās personas vai iestādes, bet konkrētos apstākļos arī valsts pārvaldes 
iestādes un citi uzņēmumi un iestādes.

Grozījums Nr. 411
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 412
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 413
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) valsts pārvaldes iestāde sadarbojas ar 
uzraudzības iestādi, lai noteiktu līdzekļus 
ar mērķi nepieļaut līdzīgus pārkāpumus 
nākotnē. Šajā punktā minētā sadarbība 
pamatojas uz vienošanos vai lēmumiem, 
kurus pieņēmusi attiecīgā valsts pārvaldes 
iestāde un kuros ir norādīti konkrētie 
pasākumi. Ja viena gada laikā no lietas 
izskatīšanas sākšanas dienas nav notikusi 
sadarbība ar pienācīgi apstiprināto 
uzraudzības iestādi, piemēro naudas sodu 
tādā apmērā, kāds ir atbilstošs attiecīgā 
gadījumā.
Šajā pantā minētos precedentus galīgi 
pieņemtiem lēmumiem, ar kuriem 
noteiktas sankcijas par pārkāpumiem, kas 
izdarīti aiz nevērības, anulē, kad ir 
pagājuši šādi laika periodi:
divi gadi tādu sankciju gadījumā, kas 
piemērotas kopā ar kādu no 4. punktā 
noteiktajiem naudas sodiem; četri gadi 
tādu sankciju gadījumā, kas piemērotas 
kopā ar kādu no 5. punktā noteiktajiem 
naudas sodiem; seši gadi tādu sankciju 
gadījumā, kas piemērotas kopā ar kādu 
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no 6. punktā noteiktajiem naudas sodiem.
Šajā pantā minētos precedentus galīgi 
pieņemtiem lēmumiem, ar kuriem 
noteiktas sankcijas par pārkāpumiem 
rupjas nevērības dēļ vai tīšiem
pārkāpumiem, anulē, kad ir pagājuši šādi 
laika periodi:
pieci gadi tādu sankciju gadījumā, kas 
piemērotas kopā ar kādu no 4. punktā 
noteiktajiem naudas sodiem; desmit gadi 
tādu sankciju gadījumā, kas piemērotas 
kopā ar kādu no 5. punktā noteiktajiem 
naudas sodiem; piecpadsmit gadi tādu 
sankciju gadījumā, kas piemērotas kopā 
ar kādu no 6. punktā noteiktajiem naudas 
sodiem.

Or. es

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 414
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 415
Antonio López-Istúriz White
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Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — līdz 1 % no tā vidējās gada
peļņas visā pasaulē, ja pārkāpums izdarīts 
tīši vai aiz neuzmanības:

Or. es

Grozījums Nr. 416
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 417
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 418
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) nepievērš uzmanību šajā regulā 
paredzētajam pieprasījumam īstenot
tiesības tikt aizmirstam vai tiesības uz
dzēšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 419
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 420
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) persona vajadzības gadījumā 
uzraudzības iestādei nesniedz vai nespēj 
sniegt pārskatu šajā regulā paredzētajā 
veidā, izņemot gadījumu, kad šāda rīcība 
ir saskaņā ar šo regulu vai dalībvalstu 
īstenošanas tiesību aktiem;

Or. es

Grozījums Nr. 421
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — līdz 3 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

Or. it

Grozījums Nr. 422
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā — līdz 2 % no tā vidējās gada
peļņas visā pasaulē, ja pārkāpums izdarīts 
tīši vai aiz neuzmanības:

Or. es
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Grozījums Nr. 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izmanto darbinieku vai potenciālo 
darbinieku personas datus, lai viņus 
iekļautu melnajā sarakstā, pārbaudītu vai 
liegtu viņiem piekļuvi turpmākajam 
darbam;

Or. en

Pamatojums

Nelikumīga piekļuve darbinieku vai potenciālo darbinieku personas datiem un to ļaunprātīga 
izmantošana (nereti, bet ne tikai, lai noskaidrotu viņu piederību arodbiedrībai un darbību 
tajā), lai viņus iekļautu melnajā sarakstā vai liegtu viņiem piekļuvi turpmākajam darbam, vai 
jebkādi citi pasākumi, kas var kaitēt darbinieku darbam un/vai būtiski ietekmēt viņu nākotnes 
darbu un karjeru, ir smags pārkāpums attiecībā uz darbinieku pamattiesībām uz privātumu 
un biedrošanās brīvību un attaisno smagāko sankciju piemērošanu.

Grozījums Nr. 424
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izmanto dažādiem nolūkiem savāktus 
personas datus komerciālos nolūkos;

Or. it

Grozījums Nr. 425
Antonio López-Istúriz White

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

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

c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu; izņemot gadījumu, 
kad šādas rīcības pamatā ir likumīgās 
tiesības vai reāli pastāvoši iemesli, kas ir 
saskaņā ar šo regulu;

Or. es

Grozījums Nr. 426
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 427
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 428
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) atbilstošos gadījumos saskaņā ar 31. un 
32. pantu uzraudzības iestādi vai datu 
subjektu nebrīdina vai tam nepaziņo vispār
vai nepaziņo laicīgi par personas datu 
aizsardzības pārkāpumu, vai par datu 
aizsardzības pārkāpumu paziņo nepilnīgi;

Or. es

Grozījums Nr. 429
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 430
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 

j) nav nodrošināti apstākļi, lai datu 
aizsardzības inspektors varētu veikt savus 
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uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;

uzdevumus saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;

Or. es

Grozījums Nr. 431
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 432
Antonio López-Istúriz White

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija ievieš precedentu 
elektronisko reģistru, kas ir pieejams visu 
valstu uzraudzības iestādēm. Komisija 
piešķir tiesības pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 86. pantu ar nolūku atbilstoši 
minētajam pantam regulēt precedentu 
elektronisko reģistrēšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 433
Cecilia Wikström

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 
74,76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Grozījums Nr. 434
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka izņēmumus vai 
atkāpes no II nodaļas noteikumiem par 
vispārīgajiem principiem, II nodaļas
noteikumiem par datu subjektu tiesībām, 

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

IV nodaļas noteikumiem par pārzini un 
apstrādātāju, V nodaļas noteikumiem par 
personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām, 
VI nodaļas noteikumiem par neatkarīgām 
uzraudzības iestādēm un VII nodaļas 
noteikumiem par sadarbību un konsekvenci 
attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic 
žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
noteikumiem par vārda un informācijas 
brīvību.

Or. en

Pamatojums

Vārds „tikai” apdraud tiesisko noteiktību, jo nodrošina iespējami būtisku nepilnību, kas kaitē 
šajā pantā paredzētajam noteikumam.

Grozījums Nr. 435
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

informācijas brīvību.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Cecilia Wikström

Regulas priekšlikums
80. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 437
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
80. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Personas datu apstrāde un princips par 

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 439
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80.a pants
Personas datu apstrāde un princips par 

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 440
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Pašlaik pret šo tiesību normu iebilstam vienīgi tāpēc, ka tās 3. punktā tiesības pieņemt 
deleģētos aktus ir piešķirtas Komisijai. Mūsuprāt, tas pārsniedz tiesību aktu deleģēšanai 
pieļaujamās robežas, un tāpēc šajā punktā minētie jautājumi ir sīkāk jāizklāsta šajā pašā 
dokumentā vai nu tagad, vai turpmākajos grozījumos, kas var būt nepieciešami, lai garantētu 
tā efektivitāti nākotnē.
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Grozījums Nr. 441
Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pieņem piemērotus 
noteikumus un veic pārbaudes, kas liedz 
uzņēmumiem, pamatojoties uz darbinieku 
politiskajiem uzskatiem, viņu piederību 
arodbiedrībai vai darbību tajā, iekļaut 
konkrētus darbiniekus “melnajā 
sarakstā”, kas tiek nodots tālāk citiem 
uzņēmumiem ar mērķi radīt kaitējumu 
konkrētiem darbiniekiem; dalībvalstis 
pieņem iedarbīgas sankcijas attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas veido šādus “melnos 
sarakstus”, nodod tos tālāk vai pieņem vai 
pieprasa no citiem uzņēmumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 442
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šā panta trešajā punktā Komisijai piešķirtās tiesības pieņemt deleģētos aktus ir pārmērīgas, 
un minētie jautājumi ir jāizklāsta šajā pašā dokumentā.
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Grozījums Nr. 443
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 444
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) datu subjekts ir devis piekrišanu 
saskaņā ar 7. panta nosacījumiem;

Or. en

Pamatojums

Sk. 25. grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 445
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) dati ir atzīti par pietiekami anonīmiem.

Or. en

Pamatojums

Sk. 25. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 446
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. es
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 447
Rebecca Taylor

Regulas priekšlikums
83. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Sk. 25. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 448
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem 
ierobežojumiem, ja vēstures, statistikas, 
apvienotas vai zinātniskās izpētes mērķus 
nevar sasniegt, izpaužot datus, kas ir atzīti 
par pietiekami anonīmiem, un ja no datu 
subjektiem nav saņemta piekrišana par 
izpaušanu, izpaušanas apstiprinājums ir 
jāpiešķir neatkarīgai un kompetentai 
struktūrai, kura ir pilnvarota saskaņā ar 
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tiesību akta noteikumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 449
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
83. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 450
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja baznīca un reliģiska apvienība vai 
kopiena kādā dalībvalstī šīs regulas spēkā 
stāšanās laikā piemēro vispusīgus 
noteikumus par fizisku personu aizsardzību 

1. Ja baznīca un reliģiska apvienība vai 
kopiena kādā dalībvalstī šīs regulas spēkā 
stāšanās laikā piemēro vispusīgus 
noteikumus par fizisku personu aizsardzību 
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attiecībā uz personas datu apstrādi, šos 
noteikumus var turpināt piemērot, ar 
noteikumu, ka tos saskaņo ar šīs regulas 
noteikumiem.

attiecībā uz personas datu apstrādi, šos 
noteikumus var turpināt piemērot un 
vajadzības gadījumā izmainīt ar 
noteikumu, ka tos saskaņo ar šīs regulas 
noteikumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 451
Antonio López-Istúriz White

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Baznīcas un reliģiskas apvienības, kas 
piemēro vispusīgus noteikumus saskaņā ar 
1. punktu, paredz neatkarīgas uzraudzības 
iestādes izveidošanu saskaņā ar šīs regulas 
VI nodaļu, vai iegūts atbilstošs sertifikāts 
datu apstrādes veikšanai atbilstoši 
39. panta noteikumiem.

Or. es

Pamatojums

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


