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Pakeitimas 130
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų tvarkymo šalyje įtraukimas į direktyvą neatitinka subsidiarumo principo.

Pakeitimas 131
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims ir 
neautomatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, kurie 
sudaro arba yra skirti sudaryti susisteminto 
rinkinio dalį.

2. Ši direktyva taikoma visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims ir 
neautomatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, kurie 
sudaro arba yra skirti sudaryti susisteminto 
rinkinio dalį. Ši direktyva vienodai 
taikoma elektroniniu būdu ir popieriniu 
pavidalu saugomiems asmens 
duomenims.

Or. en
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Pakeitimas 132
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdoma Sąjungos teisės 
nereglamentuojama veikla, visų pirma 
susijusi su nacionaliniu saugumu;

a) vykdoma Sąjungos teisės 
nereglamentuojama veikla;

Or. en

Pagrindimas

Skirtingose valstybėse narėse sąvoka „nacionalinis saugumas“ suvokiama skirtingai. 
Aiškumo dėlei reikėtų nurodyti „Sąjungos teisės nereglamentuojama“, siekiant išvengti 
padėties, kai valstybės narės duomenų tvarkymui, kuris turėtų būti reglamentuojamas šia 
direktyva, prašo taikyti išimtį dėl nacionalinio saugumo.

Pakeitimas 133
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 134
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą, svarbu, kad sąvokos „asmens duomenys“ ir „duomenų 
subjektas“ nebūtų apibrėžiamos per siaurai. Reglamentas turėtų būti aiškiai taikomas tik 
duomenims, kurie yra būtini identifikavimui, turėtų būti aišku, kad interneto identifikatoriai 
daugeliu atveju turėtų būti laikomi asmens duomenimis. Kadangi technologijos nuolat 
tobulėja, būdai neteisėtai panaikinti duomenų anonimiškumą taps vis sudėtingesni. Siekiant 
užtikrinti tinkamą apsaugą ateityje svarbu turėti plačias duomenų apsaugos ir duomenų 
subjekto apibrėžtis.

Pakeitimas 135
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) profiliavimas – bet kokia 
automatizuoto asmens duomenų tvarkymo 
forma, siekiant įvertinti arba generuoti 
tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę padėtį, buvimo vietą, sveikatos 
būklę, asmeninius pomėgius, patikimumą, 
elgesį arba asmenybės bruožus;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 136
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) asmens duomenų saugumo pažeidimas –
saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia 
arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga;

9) asmens duomenų saugumo pažeidimas –
neteisėtas sunaikinimas, praradimas, 
pakeitimas, be leidimo atskleidimas
perduoti, saugojimas arba kitoks asmens 
duomenų tvarkymas arba prieigos prie jų 
gavimas;

Or. en

Pagrindimas

Pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus yra svarbi priemonė norint užtikrinti, kad 
duomenų valdytojai vykdytų savo duomenų saugumo priežiūros įsipareigojimus. Jais taip pat 
suteikiama galimybė duomenų subjektams apsisaugoti nuo saugumo pažeidimo padarinių. 
Šiuo pakeitimų rinkiniu siekiama patobulinti nuostatas dėl duomenų saugos pažeidimų, 
nustatant duomenų valdytojams labiau tinkamus informavimo terminus ir apsaugant duomenų 
subjektus nuo nenoro nagrinėti pažeidimų atvejus bei sukurti viešąjį pažeidimų registrą.

Pakeitimas 137
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 138
Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 139
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 140
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) adekvatūs tikslams, susiję ir savo 
apimtimi ribojami būtinų tikslų, dėl kurių 
jie vėliau tvarkomi. Jie tvarkomi tik tiek ir 
tol, kol tikslų negalima pasiekti tvarkant 
asmens duomenų neapimančią 
informaciją. Prieigą prie privačių 
subjektų turimų duomenų galima gauti tik 
baudžiamųjų veikų tyrimo arba traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas tikslais 
laikantis kiekvienos valstybės narės 
nacionalinės teisės aktais nustatytų 
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reikalingumo ir proporcingumo 
reikalavimų, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos teisės ar viešosios tarptautinės 
teisės ir visų pirma EŽTK, kaip ją aiškina 
Europos žmogaus teisių teismas, 
atitinkamas nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 141
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) adekvatūs tikslams, susiję ir savo 
apimtimi ribojami būtinų tikslų, dėl kurių 
jie vėliau tvarkomi. Jie tvarkomi tik tiek ir 
tol, kol tikslų negalima pasiekti tvarkant 
asmens duomenų neapimančią 
informaciją;

Or. en

Pakeitimas 142
Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) adekvatūs tikslams, susiję ir savo 
apimtimi ribojami būtinų tikslų, dėl kurių 
jie vėliau tvarkomi. Jie tvarkomi tik tiek ir 
tol, kol tikslų negalima pasiekti tvarkant 
asmens duomenų neapimančią 
informaciją;

Or. en
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Pakeitimas 143
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 144
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 145
Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina pagal šią 

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

Or. en

Pakeitimas 146
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas kuo aiškiau atskiria skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų asmens 
duomenis, pavyzdžiui:

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas aiškiai atskiria skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų asmens 
duomenis, pavyzdžiui:

Or. en

Pakeitimas 147
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato specialias 
taisykles dėl tokio skirstymo į kategorijas 
pasekmių, atsižvelgdamos į skirtingą 
duomenų rinkimo paskirtį. Šiomis 
specialiomis taisyklėmis aptariamos 
duomenų rinkimo, saugojimo terminų, 
galimų duomenų subjekto teisės 
susipažinti su informacija apribojimų ir 
informacijos sąlygos, taip pat 
kompetentingų institucijų susipažinimo su 
duomenimis sąlygos.
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Or. en

Pagrindimas

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong. 
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Pakeitimas 148
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmens 
duomenys būtų tikrai tikslūs, išsamūs ir, 
jei reikia, naujausi.

Or. en

Pagrindimas

Prievolė skirti duomenų kategorijas pagal jų patikimumo ir tikslumo laipsnį turėtų būti 
besąlygiška. Tokia sąlyga yra labai svarbi teisėsaugos institucijų dalijimosi informacija 
atžvilgiu: informacija gali būti naudojamasi toli nuo jos šaltinio, todėl svarbu nurodyti 
patikimumo lygį siekiant išvengti padėties, kai veiksmų imamasi neteisingai įvertinus 
informacijos patikimumą. Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės 
355–358 punktus.

Pakeitimas 149
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
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Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad netikslūs, 
nepilni ar neatnaujinti duomenys nebūtų 
perduodami ar suteikiami, taip pat kaip 
galėdamos užtikrina, kad faktais pagrįsti 
asmens duomenys būtų atskirti nuo 
asmeniniu vertinimu pagrįstų asmens 
duomenų. Šiuo tikslu kompetentingos 
institucijos, prieš perduodamos asmens 
duomenis ar sudarydamos galimybę su 
jais susipažinti, patikrina jų kokybę. 
Kiekvienu duomenų perdavimo atveju, jei 
tai įmanoma, pridedama turima 
informacija, kuri duomenis gaunančiajai 
valstybei narei leidžia įvertinti duomenų 
tikslumo, išsamumo, naujumo ir 
patikimumo laipsnį. Asmens duomenys 
neperduodami neturint kompetentingos 
institucijos prašymo, ypač, jei tai yra 
duomenys, kuriuos pirmiausia saugo 
privatūs subjektai.
3. Paaiškėjus, kad buvo perduoti 
neteisingi duomenys arba duomenys buvo 
perduoti neteisėtai, reikia nedelsiant apie 
tai pranešti duomenų gavėjui, ypač, jei tai 
yra duomenys, kuriuos pirmiausia saugo 
privatūs subjektai. Gavėjas privalo 
nedelsdamas pataisyti duomenis, 
laikydamasis 1 dalies ir 15 straipsnio, 
arba ištrinti duomenis, laikydamasis 
16 straipsnio.
4. Kompetentinga institucija gali tvarkyti 
privačių subjektų pirmiausia renkamus 
asmens duomenis, jei tai leidžiama pagal 
4 straipsnio a, c, d, e ir f punktus.

Or. en

Pagrindimas

Prievolė skirti duomenų kategorijas pagal jų patikimumo ir tikslumo laipsnį turėtų būti 
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besąlygiška. Tokia sąlyga yra labai svarbi teisėsaugos institucijų dalijimosi informacija 
atžvilgiu: informacija gali būti naudojamasi toli nuo jos šaltinio, todėl svarbu nurodyti 
patikimumo lygį siekiant išvengti padėties, kai veiksmų imamasi neteisingai įvertinus 
informacijos patikimumą. Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės 
355–358 punktus.

Pakeitimas 150
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenų tvarkymas yra teisėtas, tik tuo 
atveju ir jeigu jis reikalingas:

Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo 
atveju ir ta apimtimi, jeigu jis reikalingas 
kompetentingai institucijai norint atlikti 
užduotį, remiantis teisės aktais ir siekiant 
1 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų, 
duomenys nebetvarkomi, jei tvarkymo 
būdas nesuderinamas su šiais tikslais.

a) kompetentingai valdžios institucijai
atlikti užduotį, remiantis teisės aktais ir 
siekiant 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
tikslų; arba

b) vykdyti teisinę prievolę, kuri privaloma 
duomenų valdytojui; arba
c) duomenų subjekto ar kito asmens 
gyvybiniams interesams apsaugoti; arba
d) užkirsti kelią tiesioginei ir didelei 
grėsmei visuomenės saugumui.

Or. en

Pagrindimas

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing. 
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
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Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Pakeitimas 151
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenų tvarkymas yra teisėtas, tik tuo 
atveju ir jeigu jis reikalingas:

Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo 
atveju ir ta apimtimi, jeigu jis reikalingas 
kompetentingai institucijai norint atlikti 
užduotį, remiantis teisės aktais ir siekiant 
1 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų, 
duomenys nebetvarkomi, jei tvarkymo 
būdas nesuderinamas su šiais tikslais.

a) kompetentingai valdžios institucijai
atlikti užduotį, remiantis teisės aktais ir 
siekiant 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
tikslų; arba

b) vykdyti teisinę prievolę, kuri privaloma 
duomenų valdytojui; arba
c) duomenų subjekto ar kito asmens 
gyvybiniams interesams apsaugoti; arba
d) užkirsti kelią tiesioginei ir didelei 
grėsmei visuomenės saugumui.

Or. en

Pakeitimas 152
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
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Tolesnio tvarkymo teisėtumas
1. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas 
yra teisėtas tik tada, jei jis neišvengiamai 
būtinas ir jei vykdomas laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų principų.
2. Kompetentingos institucijos gali rinkti 
asmens duomenis šioms vykdant savo 
užduotis tiksliai nustatytais, aiškiais ir 
teisėtais tikslais. Duomenų rinkimas turi 
būti pagrįstas teisėtais tikslais, jei:
a) reikalingas kompetentingai valdžios 
institucijai norint atlikti užduotį, 
remiantis teise ir siekiant 1 straipsnio 
1 dalyje nustatytų tikslų; arba
b) reikalingas siekiant vykdyti teisinę 
prievolę, kuri privaloma duomenų 
valdytojui; arba
c) siekiama apsaugoti esminius duomenų 
subjekto interesus; arba
d) siekiama apsaugoti esminius kito 
asmens interesus, nebent dėl tokių teisėtų 
duomenų subjekto interesų akivaizdžiai 
negalima tvarkyti duomenų;
e) siekiama užkirsti kelią tiesioginei ir 
didelei grėsmei visuomenės saugumui.
3. Asmens duomenų tvarkymas privalo 
atitikti tikslą, kuriuo jie buvo surinkti. 
Tolesnis tvarkymas kitu tikslu leidžiamas, 
jei tai:
a) tarnauja teisėtam tikslui (2 dalis);
b) reikalinga siekiant kito tikslo;
c) nėra nesuderinama su tikslu, kuriuo 
duomenys buvo surinkti.
4. Asmens duomenys gali būti toliau 
tvarkomi istoriniais, statistiniais arba 
moksliniais tikslais, nukrypstant nuo 
3 dalies reikalavimų, jei valstybės narės 
numato tinkamas garantijas.

Or. en
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Pagrindimas

Vadovaujantis šios direktyvos logika, 7 straipsniu reikėtų aptarti tik teisėtumo pagrindus 
siekiant pirminio duomenų tvarkymo procedūrų tikslo, todėl iš Komisijos pasiūlymo b–d 
punktų reikėtų sudaryti atskirą teksto dalį, t. y., naujai siūlomą 7a straipsnį. Šio straipsnio 
taikymo sritis išsamiau paaiškinama 20a konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 153
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Tolimesnis tvarkymas nesuderinamais 

tikslais
1. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, leidžiančias tolimesnį 
tvarkymą nesuderinamais tikslais, jei toks 
tvarkymas neišvengiamai būtinas:
a) siekiant vykdyti teisinę prievolę, kuri 
privaloma duomenų valdytojui; arba
b) siekiant apsaugoti esminius duomenų 
subjekto ar kito asmens interesus; arba
(c) siekiant užkirsti kelią tiesioginei ir 
didelei grėsmei visuomenės saugumui.
2. 1 dalyje nurodytos teisinės priemonės 
skirtos:
a) individualiam įvertinimui atsižvelgiant 
į visas svarbias atvejo aplinkybes; ir
b) duomenų subjekto teisių pakankamos 
apsaugos priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 154
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarkyti duomenis leidžiama teisės 
aktais, kuriuose nustatomos tinkamos 
apsaugos priemonės; arba

a) tvarkyti duomenis konkrečiu atveju 
leidžiama teisės aktais, kuriuose 
nustatomos tinkamos duomenų subjekto 
pagrindinių teisių ir teisėtų interesų 
apsaugos priemonės; arba

Or. en

Pakeitimas 155
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
duomenų subjektu susijusius asmeninius 
aspektus, negali apimti 8 straipsnyje 
nurodytų ypatingų kategorijų asmens 
duomenų ar jų generuoti.

Or. en

Pakeitimas 156
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
duomenų subjektu susijusius asmeninius 

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

aspektus, negali apimti 8 straipsnyje 
nurodytų ypatingų kategorijų asmens 
duomenų ar jų generuoti.

Or. en

Pakeitimas 157
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visais atvejais draudžiamas 
profiliavimas, dėl kurio (sąmoningai ar 
kitaip) daromas diskriminacinis poveikis 
asmenims dėl jų rasės ar etninės kilmės, 
politinių pažiūrų, religijos ar įsitikinimų, 
priklausymo profesinėms sąjungoms, 
lytinės orientacijos, arba dėl kurio 
(sąmoningai ar kitaip) taikomos 
priemonės, turinčios tokį poveikį.

Or. en

Pakeitimas 158
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visais atvejais draudžiamas 
profiliavimas, dėl kurio (sąmoningai ar 
kitaip) daromas diskriminacinis poveikis 
asmenims dėl jų rasės ar etninės kilmės, 
politinių pažiūrų, religijos ar įsitikinimų, 
priklausymo profesinėms sąjungoms, 
lytinės orientacijos, arba dėl kurio 
(sąmoningai ar kitaip) taikomos 
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priemonės, turinčios tokį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.

Pakeitimas 159
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tais atvejais, kai duomenų valdytojas 
tvarko asmens duomenis, kaip aprašyta 
9 straipsnio 1 dalyje, informaciją apie su 
tvarkymu susijusios 9 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos rūšies priemonės taikymą ir 
numatomas tokio tvarkymo pasekmes 
duomenų subjektui;

Or. en

Pakeitimas 160
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) informacija apie specialias saugumo 
priemones, kurių buvo imtasi siekiant 
apsaugoti asmens duomenis;

Or. en

Pakeitimas 161
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tais atvejais, kai duomenų valdytojas 
tvarko asmens duomenis, kaip aprašyta 
9 straipsnio 1 dalyje, informaciją apie su 
tvarkymu susijusios 9 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos rūšies priemonės taikymą ir 
numatomas tokio tvarkymo pasekmes 
duomenų subjektui;

Or. en

Pakeitimas 162
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) informacija apie specialias saugumo 
priemones, kurių buvo imtasi siekiant 
apsaugoti asmens duomenis;

Or. en



PE504.239v01-00 22/50 AM\925747LT.doc

LT

Pakeitimas 163
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, 
be 1 dalyje nurodytos informacijos, 
duomenų subjektui praneša ir duomenų 
šaltinį.

Or. en

Pakeitimas 164
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, 
be 1 dalyje nurodytos informacijos, 
duomenų subjektui praneša ir duomenų 
šaltinį.

Or. en

Pakeitimas 165
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos teikimas 
duomenų subjektui gali būti atidėtas,
apribotas arba kuriomis jo būtų galima 
nepaisyti tokiu mastu ir tol, kol toks dalinis 
arba visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
teisėtų atitinkamo asmens interesų, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos teikimas 
duomenų subjektui gali būti atidėtas arba
apribotas tokiu mastu ir tol, kol toks dalinis 
arba visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
teisėtų atitinkamo asmens interesų, atskirai 
įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

Or. en

Pakeitimas 166
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos teikimas 
duomenų subjektui gali būti atidėtas,
apribotas arba kuriomis jo būtų galima 
nepaisyti tokiu mastu ir tol, kol toks dalinis 
arba visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
teisėtų atitinkamo asmens interesų, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos teikimas 
duomenų subjektui gali būti atidėtas arba
apribotas tokiu mastu ir tol, kol toks dalinis 
arba visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
teisėtų atitinkamo asmens interesų, atskirai 
įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

Or. en

Pakeitimas 167
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Duomenų subjekto informavimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
duomenų tvarkytojas informuotų 
duomenų subjektą apie asmens duomenų 
rinkimą ar tvarkymą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
duomenų valdytojas imtųsi visų reikiamų 
priemonių, jog duomenų subjektui būtų 
suteikta bent jau tokia informacija:
a) duomenų valdytojo ir duomenų 
apsaugos pareigūno vardas, pavardė ir 
kontaktiniai duomenys;
b) duomenų tvarkymo tikslai, dėl kurių 
ketinama tvarkyti asmens duomenis;
c) asmens duomenų saugojimo 
laikotarpis;
d) informacija apie teisę prašyti, kad 
duomenų valdytojas leistų susipažinti su 
duomenų subjekto asmens duomenimis, 
juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų jų 
tvarkymą;
e) informacija apie teisę pateikti skundą 
39 straipsnyje nurodytai priežiūros 
institucijai ir jos kontaktiniai duomenys;
f) informacija apie asmens duomenų 
gavėjus ar jų kategorijas, įskaitant 
trečiąsias šalis arba tarptautines 
organizacijas;
g) bet kokia papildoma informacija, jeigu 
tokios papildomos informacijos reikia, 
kad būtų užtikrintas sąžiningas su 
duomenų subjektu susijusių duomenų 
tvarkymas, atsižvelgiant į konkrečias 
asmens duomenų tvarkymo aplinkybes.
3. Kai asmens duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, 
be 1 dalyje nurodytos informacijos, 
duomenų subjektui praneša ir apie tai, ar 
asmens duomenys turi būti teikiami 
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privaloma tvarka ar savanoriškai, taip pat 
nurodo galimas tokių duomenų 
nepateikimo pasekmes.
4. Duomenų valdytojas 1 dalyje nurodytą 
informaciją pateikia:
a) tuo metu, kai iš duomenų subjekto 
gaunami asmens duomenys, arba
b) jeigu asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto – tuo metu, kai asmens 
duomenys įrašomi, arba per pagrįstą 
laikotarpį po jų surinkimo, atsižvelgiant į 
konkrečias duomenų tvarkymo 
aplinkybes.
5. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos 
teikimas duomenų subjektui gali būti 
atidėtas, apribotas arba kuriomis jo būtų 
galima nepaisyti tokiu mastu ir tol, kol 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo 
asmens interesų, yra būtina ir 
proporcinga demokratinės visuomenės 
priemonė, kuria siekiama:
a) netrukdyti atlikti oficialius arba 
teisinius įrodymų rinkimus, tyrimus ar 
procedūras;
b) nepakenkti nusikalstamų veikų 
prevencijai, nustatymui, tyrimui ir 
traukimui baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymui;
c) užtikrinti visuomenės saugumą;
d) užtikrinti nacionalinį saugumą;
e) užtikrinti kitų asmenų teisių ir laisvių 
apsaugą.
6. Kai asmens duomenys perduodami tarp 
valstybių narių arba sudaroma galimybė 
jais naudotis, kiekviena valstybė narė 
pagal 1 dalyje nurodytas nacionalinės 
teisės nuostatas gali prašyti kitos valstybės 
narės neinformuoti duomenų subjekto. 
Tokiais atvejais pastaroji valstybė narė 
neinformuoja duomenų subjekto negavusi 
išankstinio kitos valstybės narės sutikimo.
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Or. en

Pakeitimas 168
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 169
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata susijusi su pagrindine subjekto teise susipažinti su duomenimis, todėl turėtų būti 
sąrašo viršuje.

Pakeitimas 170
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek ir 
tokiam laikotarpiui, kiek toks dalinis arba 
visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
teisėtų atitinkamo asmens interesų, atskirai 
įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

Or. en

Pakeitimas 171
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 172
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodytos teisinės priemonės 
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turi atitikti Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos ir Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos nuostatas, taip pat Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos 
žmogaus teisių teismo praktiką.

Or. en

Pakeitimas 173
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodytos teisinės priemonės 
turi atitikti Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos ir Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos nuostatas, taip pat Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos 
žmogaus teisių teismo praktiką.

Or. en

Pakeitimas 174
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai naudojamasi 1 dalyje nurodyta teise, 
priežiūros institucija informuoja duomenų 
subjektą bent jau apie tai, kad priežiūros 
institucijos atliko visus būtinus 
patikrinimus, ir apie rezultatus, susijusius 
su atitinkamo duomenų tvarkymo 
teisėtumu.

3. Kai naudojamasi 1 dalyje nurodyta teise, 
priežiūros institucija informuoja duomenų 
subjektą bent jau apie tai, kad priežiūros 
institucijos atliko visus būtinus 
patikrinimus, ir apie rezultatus, susijusius 
su atitinkamo duomenų tvarkymo 
teisėtumu.
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Valstybės narės nustato, ar duomenų 
subjektas gali ginti šią teisę tiesiogiai 
kreipdamasis į duomenų valdytoją, ar 
tarpininkaujant kompetentingai 
nacionalinei priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata numatyta netiesioginių subjekto prašymų susipažinti su informacija sistemai, 
naudojant 2008 m. pamatinio sprendimo tekstą.

Pakeitimas 175
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 176
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytus 
asmens duomenis galima tvarkyti, taikant 
išimtį saugojimui, tik įrodinėjimo tikslais 
arba siekiant apsaugoti esminius 
duomenų subjekto ar kito asmens 
interesus.

Or. en
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Pakeitimas 177
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytus 
asmens duomenis galima tvarkyti, taikant 
išimtį saugojimui, tik įrodinėjimo tikslais 
arba siekiant apsaugoti esminius 
duomenų subjekto ar kito asmens 
interesus.

Or. en

Pakeitimas 178
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu asmens duomenų tvarkymas 
apribojamas pagal 3 dalį, duomenų 
valdytojas, prieš panaikindamas 
apribojimą, informuoja duomenų 
subjektą.

Or. en

Pakeitimas 179
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 180
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu asmens duomenų tvarkymas 
apribojamas pagal 3 dalį, duomenų 
valdytojas, prieš panaikindamas duomenų 
tvarkymo apribojimą, informuoja 
duomenų subjektą.

Or. en

Pakeitimas 181
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 182
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti, ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau 
duomenų, nei būtina tiems tikslams 
pasiekti, ši nuostata taip pat galioja 
duomenų kiekiui ir jų saugojimo 
laikotarpiui. Tai užtikrinama naudojant 
atitinkamas technines ir (arba) 
organizacines priemones. Visų pirma tais 
mechanizmais užtikrinama, kad paprastai 
su asmens duomenimis negalėtų 
susipažinti neribotas fizinių asmenų 
skaičius.

Or. en

Pakeitimas 183
Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti, ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau 
duomenų, nei būtina tiems tikslams 
pasiekti, ši nuostata taip pat galioja 
duomenų kiekiui ir jų saugojimo 
laikotarpiui. Tai užtikrinama naudojant 
atitinkamas technines ir (arba) 
organizacines priemones. Visų pirma tais 
mechanizmais užtikrinama, kad paprastai 
su asmens duomenimis negalėtų 
susipažinti neribotas fizinių asmenų 
skaičius.

Or. en

Pakeitimas 184
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik tie asmens 
duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo 
tikslams pasiekti, ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau 
duomenų, nei būtina tiems tikslams 
pasiekti, ši nuostata taip pat galioja 
duomenų kiekiui ir jų saugojimo 
laikotarpiui. Visų pirma tais 
mechanizmais užtikrinama, kad paprastai 
su asmens duomenimis negalėtų 
susipažinti neribotas fizinių asmenų 
skaičius.
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Or. en

Pakeitimas 185
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 186
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
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Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų perdavimai į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai, be kita ko, 
nurodant tą trečiąją šalį arba tarptautinę 
organizaciją.

d) duomenų perdavimai į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai, be kita ko, 
nurodant tą trečiąją šalį arba tarptautinę 
organizaciją ir teisinį tokių perdavimų 
pagrindą, įskaitant esminį, šios direktyvos 
35 ar 36 straipsnyje nurodytų atvejų 
paaiškinimą;

Or. en

Pakeitimas 187
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Per daug biurokratiška reikalauti, kad duomenų valdytojas praneštų apie visus pažeidimus 
nei vėliau, kaip per 24 valandas nuo tada, kai apie juos sužinojo, taip pat per daug 
biurokratiška reikalauti motyvuoto paaiškinimo.
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Pakeitimas 188
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Priežiūros institucija tvarko viešą 
pažeidimų, apie kuriuos pranešta, 
pobūdžio registrą.

Or. en

Pakeitimas 189
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės nustato, kad 
kompetentingos institucijos gali perduoti 
asmens duomenis, kurie tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti po perdavimo į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, 
įskaitant tolesnį perdavimą į kitą trečiąją 
šalį arba kitai tarptautinei organizacijai, tik 
jeigu:

Valstybės narės nustato, kad 
kompetentingos institucijos gali perduoti 
asmens duomenis, kurie tvarkomi arba 
kuriuos ketinama tvarkyti po perdavimo 
kompetentingai valdžios institucijai 
trečiojoje šalyje arba tarptautinei 
organizacijai, įskaitant tolesnį perdavimą 
kitai kompetentingai valdžios institucijai 
trečiojoje šalyje arba kitai tarptautinei 
organizacijai, tik jeigu:

Or. en

Pakeitimas 190
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
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Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad šio straipsnio 
1 dalyje nurodytais atvejais duomenis 
toliau perduoti galima tik tuomet, jei 
laikomasi papildomų šioje dalyje 
nustatytų sąlygų:
a) tolimesnis duomenų perdavimas 
būtinas tokiu pačiu konkrečiu tikslu, kaip 
ir pirminis tikslas; ir
b) pirminį duomenų perdavimą atlikusi 
kompetentinga institucija leidžia toliau 
perduoti duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Perduoti duomenis turėtų būti leista teisėsaugos institucijoms, o ne kitiems gavėjams 
trečiosiose šalyse. Tokį pasiūlymą pateikė Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 
ir 29 straipsnio darbo grupė, kaip nurodyta 45 konstatuojamoje dalyje. Taip pat reikėtų 
nurodyti, kad tolimesniam duomenų perdavimui būtų taikomos papildomos sąlygos, kaip siūlo 
29 straipsnio darbo grupė. Pasiūlymas išsamiau paaiškintas naujoje pasiūlytoje 45a 
konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 191
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Duomenų perdavimas gavėjams, kuriems 
netaikomos šią direktyvą įgyvendinančios 

nuostatos
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Valstybės narės nustato, kad 
kompetentingos institucijos asmens 
duomenis gavėjams, kuriems netaikomos 
šią direktyvą įgyvendinančios nuostatos, 
gali perduoti tik tuomet, jei toks duomenų 
perdavimas:
a) numatytas nacionalinės teisės aktuose; 
šie teisės aktai turi atitikti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, 
taip pat Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo 
praktiką; arba
b) yra būtinas siekiant apsaugoti esminius 
duomenų subjekto ar kito asmens 
interesus; arba
c) vykdomas gavus duomenų subjekto 
prašymą.

Or. en

Pagrindimas

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Pakeitimas 192
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, valstybės narės nurodo, 
kad asmens duomenis gavėjui trečiojoje 
šalyje arba tarptautinėje organizacijoje
galima perduoti, jeigu:

1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, valstybės narės nurodo, 
kad asmens duomenis kompetentingai 
valdžios institucijai trečiojoje šalyje arba 
tarptautinei organizacijai galima perduoti, 
jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nustatytos teisiškai privalomu dokumentu.

a) su asmens duomenų apsauga susijusios 
tinkamos apsaugos priemonės nustatytos 
teisiškai privalomu dokumentu; arba
b) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su asmens 
duomenų perdavimu susijusias aplinkybes 
ir daro išvadą, kad nustatytos tinkamos su 
asmens duomenų apsauga susijusios 
apsaugos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 193
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, valstybės narės nurodo, 
kad asmens duomenis gavėjui trečiojoje 
šalyje arba tarptautinėje organizacijoje
galima perduoti, jeigu:

1. Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, valstybės narės nurodo, 
kad asmens duomenis kompetentingai 
valdžios institucijai trečiojoje šalyje arba 
tarptautinei organizacijai galima perduoti, 
jeigu su asmens duomenų apsauga 
susijusios tinkamos apsaugos priemonės 
nustatytos teisiškai privalomu dokumentu.

a) su asmens duomenų apsauga susijusios 
tinkamos apsaugos priemonės nustatytos 
teisiškai privalomu dokumentu; arba
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b) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su asmens 
duomenų perdavimu susijusias aplinkybes 
ir daro išvadą, kad nustatytos tinkamos su 
asmens duomenų apsauga susijusios 
apsaugos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 194
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Perdavimas taikant tinkamas apsaugos 

priemones
Kai Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 34 straipsnį, asmens duomenis 
kompetentingai institucijai trečiojoje 
šalyje arba tarptautinei organizacijai 
galima perduoti, jeigu:
a) su asmens duomenų apsauga susijusios 
tinkamos apsaugos priemonės nustatytos 
teisiškai privalomu dokumentu;
b) Europos duomenų apsaugos valdyba 
nustatė, kad atitinkamas duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas 
laikosi visų teisinių reikalavimų ir 
įgyvendina geriausią patirtį, iš esmės 
susijusią su šioje direktyvoje 
reglamentuojamu asmens duomenų 
perdavimu , ypač pirmiausia privačių 
subjektų surinktų asmens duomenų 
atveju, ir padarė išvadą, kad nustatytos 
tinkamos su asmens duomenų apsauga 
susijusios apsaugos priemonės, arba
c) konkrečiu atveju asmens duomenis 
galima perduoti laikantis būtinumo ir 
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proporcingumo reikalavimų, nustatytų 
kiekvienos valstybės narės nacionalinėje 
teisėje atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
teisės ar viešosios tarptautinės teisės, ir 
ypač EŽTK, kaip ją aiškina Europos 
žmogaus teisių teismas, atitinkamas 
nuostatas.
Šie duomenų perdavimai turi būti 
nurodyti dokumentuose, kurie paprašius 
turi būti pateikti priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Paties duomenų valdytojo ar tvarkytojo atliekamu vertinimu negalima pagrįsto duomenų 
perdavimo trečiosioms šalims. Tokiais atvejais duomenų perdavimą visuomet reikia pagrįsti 
teisiškai privalomu dokumentu. Taip pat žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
nuomonės 415 punktą.

Pakeitimas 195
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 35b
Asmens duomenų iš kitų valstybių narių 

perdavimas
1. Valstybės narės numato, kad kiekvienas 
kompetentingos institucijos vykdomas 
duomenų perdavimas, kurį atlieka arba 
parengia kitos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, įskaitant 
tolimesnį perdavimą trečiajai šaliai arba 
tarptautinei organizacijai, yra leistinas tik 
tuomet, jeigu:
a) gavėjas trečiojoje šalyje arba 
gaunančioji tarptautinė organizacija yra 
atsakingi už rizikos prevenciją, 
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nusikalstamos veikos tyrimą, nustatymą, 
patraukimą už ją baudžiamojon 
atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymą;
b) valstybė narė, iš kurios buvo gauti 
duomenys, laikydamasi nacionalinės 
teisės, sutiko su tokiu perdavimu, ir
c) šio straipsnio 3 dalyje ir 35 straipsnio b 
ir c punktuose nurodytais atvejais 
duomenis perduodanti valstybė narė, 
laikydamasi nacionalinių teisės aktų, 
mano, kad perduodamų duomenų 
atžvilgiu imamasi tinkamų apsaugos 
priemonių.
2. Tolimesnis perdavimas negavus 
išankstinio sutikimo pagal 1 dalies 
b punktą leidžiamas tik tuomet, jeigu 
perduoti duomenis būtina siekiant 
išvengti tiesioginės ir rimtos grėsmės 
valstybės narės ar trečiosios valstybės 
visuomenės saugumui ar esminiams 
valstybės narės interesams, o išankstinio 
sutikimo neįmanoma gauti laiku. Už 
sutikimo davimą atsakinga institucija 
informuojama nedelsiant.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto 
nuostatų, asmens duomenys gali būti 
toliau perduodami tik tuomet, jeigu tai 
numatyta juos perduodančios valstybės 
narės nacionalinėje teisėje atsižvelgiant į:
a) ypač svarbius ir teisėtus duomenų 
subjekto interesus; arba
(b) svarbius visuomenės interesus.
4. Asmens duomenis perduoti privatiems 
subjektams leidžiama tik laikantis 
7b straipsnio 1 dalies nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

35b straipsnis  atitinka Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 13 straipsnį. Jame pateikiamos 
specialios taisyklės dėl iš kitų valstybių narių gautų duomenų tvarkymo, šiomis taisyklėmis 
reglamentuojama speciali šių duomenų apsauga. Šia nuostata apsaugomos ir pačios 
valstybės narės, iš kurių gauti šie duomenys, ir sukuriamas apsikeitimui duomenimis Sąjungos 
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viduje reikalingas pasitikėjimas, kad perduoti duomenys nebus toliau tvarkomi valstybės 
gavėjos nuožiūra.

Pakeitimas 196
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nukrypdamos nuo 34 ir 35 straipsnių, 
valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenys į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai gali būti perduodami, tik 
jeigu:

Nukrypdamos nuo 34 ir 35 straipsnių, 
valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenys kompetentingai valdžios 
institucijai trečiojoje šalyje arba 
tarptautinei organizacijai gali būti 
perduodami, tik jeigu duomenų valdytojas 
gavo išankstinį leidimą pagal 1a dalį ir:

Or. en

Pakeitimas 197
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, prieš atlikdamas perdavimą 
pagal 1 dalį, iš priežiūros institucijos 
gauna išankstinį leidimą, siekiant 
užtikrinti, kad duomenų perdavimas 
atitiktų pagal šią direktyvą priimtas 
taisykles ir ypač siekiant sumažinti riziką 
duomenų subjektui.

Or. en
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Pakeitimas 198
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad tuo atveju, 
kai taikoma bet kokia 1 dalyje numatyta 
nukrypti leidžianti nuostata, duomenų 
valdytojas:
a) tik perduoda asmens duomenų kiekį, 
kurio neišvengiamai reikia siekiant tokio 
perdavimo tikslo; ir
b) dokumentuoja šiuos duomenų 
perdavimus, taip pat nurodydamas 
dokumentų perdavimo datą ir laiką, 
informaciją apie gaunančiąją instituciją, 
perdavimo pagrindimą ir perduotus 
duomenis. Šie dokumentai pateikiami 
priežiūros institucijai, jei ji to paprašo.

Or. en

Pakeitimas 199
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Nukrypti leidžiančios nuostatos 

specialiųjų duomenų perdavimo atveju
1. Jei Komisija pagal 34 straipsnio 5 dalį 
nustato, kad nėra užtikrintas tinkamas 
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apsaugos lygis, trečiajai šaliai, teritorijai 
arba tvarkymo sričiai šioje trečiojoje 
šalyje, arba atitinkamai tarptautinei 
organizacijai negalima perduoti asmens 
duomenų, jei konkrečiu atveju teisėti 
duomenų subjekto interesai neleidžiant 
perduoti tokių duomenų yra svarbesni nei 
visuotinis interesas perduoti tokius 
duomenis.
2. Lyginant atitinkamų konkuruojančių 
interesų svarbą, kaip į vieną iš rodiklių 
minimu atveju atsižvelgiama ir į apsaugos 
lygio pakankamumą. Vertinant, ar 
konkrečiu atveju yra pakankamas 
apsaugos lygis, visų pirma atsižvelgiama į 
aplinkybes, susijusias su numatomu 
duomenų perdavimu, ypač:
a) ketinamų perduoti duomenų pobūdį;
b) tikslą (-us), kurio (-ių) siekiama 
duomenų perdavimu, ir
c) trečiojoje šalyje numatomo duomenų 
tvarkymo trukmę, taip pat
d) galimą tolimesnį perdavimą.
Nukrypdamos nuo 1 ir 35  straipsnio 
nuostatų, valstybės narės gali nustatyti, 
kad asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai galima perduoti 
tik tuomet, jei:
a) duomenų perdavimas yra būtinas 
siekiant apsaugoti esminius ir teisėtus 
duomenų subjekto arba kito asmens 
interesus, ypač tai taikoma fiziniam 
saugumui ir gerovei;
b) duomenų perdavimas yra būtinas 
siekiant apsaugoti teisėtus duomenų 
subjekto interesus, kai tai numatyta pagal 
asmens duomenis perduodančios 
valstybės narės teisę; arba
c) duomenų perdavimas ribojamas, 
nebent konkrečiu atveju tai būtina 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 
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sankcijų vykdymo tikslais; arba
d) atskirais atvejais perduoti duomenis 
būtina, kad būtų nustatyti, vykdomi ar 
ginami teisiniai reikalavimai, susiję su 
konkrečių nusikalstamų veikų prevencija, 
tyrimu, nustatymu ar traukimu 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
konkrečių baudžiamųjų sankcijų 
vykdymu;
e) perduodamus duomenis sudaro tik tie 
duomenys, kurie neišvengiamai būtini 
siekiant tikslo, dėl kurio jie perduodami; 
ir
f) visi perduodami duomenys 
dokumentuojami, taip pat nurodant 
dokumentų perdavimo datą ir laiką, 
informaciją apie gaunančiąją instituciją, 
perdavimo pagrindimą ir perduotus 
duomenis. Šie dokumentai pateikiami 
priežiūros institucijai, jei ji to paprašo.
3. Konkrečiu atveju galima laikyti, kad 
egzistuoja tinkamas apsaugos lygis, jei 
trečioji šalis, teritorija, tvarkymo sektorius 
arba tarpvalstybinis ar tarptautinis 
organas šioje trečiojoje šalyje, ar 
tarptautinė organizacija užtikrina 
tinkamą perduotų duomenų apsaugos 
lygį.

Or. en

Pagrindimas

Nauja 36 straipsnio formuluotė yra logiška 34 ir 35 straipsnių tąsa. Griežtai ribojamais 
atskirais atvejais būtina palikti galimybę (laikantis labai griežtų sąlygų) perduoti duomenis 
trečiosioms šalims, kurių duomenų apsaugos standartai laikomi nepakankamais, siekiant 
apsaugoti svarbiausius interesus, t. y., sveikatą ir gyvybę. Apibrėžiant tokius atvejus reikia 
taip pat įtraukti duomenų kiekio mažinimo ir tinkamo dokumentavimo sąlygas.

Pakeitimas 200
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti visišką politinę duomenų apsaugos institucijų 
nepriklausomybę, patartina į direktyvą įtraukti aiškią nuostatą, kuria būtų draudžiama 
vyriausybei skirti duomenų priežiūros institucijos narius. Tik nacionaliniai parlamentai dėl 
savo atstovaujamojo pobūdžio turėtų būti politiniai organai, kuriems būtų leidžiama skirti 
duomenų apsaugos institucijas. Tokiu būdu galima toliau padėti apsaugoti duomenų 
priežiūros institucijas nuo politinio sprendimo ir išvengti padėties, kai vykdomoji valdžia 
skiria organo, kuris ją prižiūri, narius.

Pakeitimas 201
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija turi įgaliojimus 
atlikti tyrimą, kad iš duomenų valdytojo 
arba duomenų tvarkytojo galėtų 
pareikalauti suteikti:
a) galimybę susipažinti su visais asmens 
duomenimis ir visa priežiūros institucijos 
pareigoms atlikti būtina informacija;
b) galimybę patekti į bet kurias jos 
patalpas ir, be kita ko, pasinaudoti bet 
kuria jos duomenų tvarkymo įranga ir 
priemonėmis, jeigu yra pagrįstų 
priežasčių manyti, kad ten vykdoma veikla 
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pažeidžiama ši direktyva.
Šios dalies b punkte nurodytais 
įgaliojimais naudojamasi laikantis 
Sąjungos ir valstybės narės teisės aktų.

Or. en

Pakeitimas 202
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija turi įgaliojimą 
atkreipti teisminių institucijų dėmesį į šio 
reglamento pažeidimus ir dalyvauti teismo 
procesuose.

Or. en

Pakeitimas 203
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija parengia metinę savo 
veiklos ataskaitą. Ataskaita pateikiama 
Komisijai ir Europos duomenų apsaugos 
valdybai.

Valstybės narės nustato, kad kiekviena 
priežiūros institucija parengia metinę savo 
veiklos ataskaitą. Ataskaita pateikiama 
nacionaliniam parlamentui ir pateikiama
Komisijai, Europos duomenų apsaugos 
valdybai ir visuomenei. Ataskaitoje 
pateikiama informacija apie tai, kokia 
apimtimi konkrečios kompetentingos 
institucijos savo jurisdikcijos teritorijoje 
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gavo trečiųjų subjektų laikomų duomenų 
baudžiamųjų veikų tyrimo ar traukimo už 
jas baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties, dėl kurios taisyklės dėl veiklos ataskaitų galėtų skirtis nuo ataskaitų, 
reglamentuojamų Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

Pakeitimas 204
Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 205
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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


