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Grozījums Nr. 130
Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja direktīvā iekļautu datu apstrādi valstī, netiktu ievērots subsidiaritātes princips.

Grozījums Nr. 131
Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro personas datu 
apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, un tādu 
personas datu apstrādei, kuri veido daļu no 
kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu 
no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar 
automatizētiem līdzekļiem.

2. Šo direktīvu piemēro personas datu 
apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, un tādu 
personas datu apstrādei, kuri veido daļu no 
kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu 
no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar 
automatizētiem līdzekļiem. Šī direktīva 
vienlīdz attiecas gan uz datiem, ko glabā 
elektroniskā formātā, gan uz datiem, ko 
glabā papīra formātā.

Or. en



PE504.239v01-00 4/48 AM\925747LV.doc

LV

Grozījums Nr. 132
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicot darbību, kas neietilpst Savienības 
tiesību piemērošanas jomā, jo īpaši saistībā 
ar valsts drošību;

(a) veicot darbību, kas neietilpst Savienības 
tiesību piemērošanas jomā;

Or. en

Pamatojums

Dažādās dalībvalstīs terminu „valsts drošība” izprot atšķirīgi. Skaidrības labad jābūt 
atsaucei tikai uz “darbību, kas neietilpst Savienības tiesību aktu piemērošanas jomā”, lai 
izvairītos no situācijas, kurā dalībvalstis varētu izmantot valsts drošību kā atrunu, lai 
piemērotu atkāpi tādu datu apstrādei, uz kuriem attiecas šī direktīva.

Grozījums Nr. 133
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
3. 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 atlasīt, 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 seksuālās 
orientācijas faktoriem;



AM\925747LV.doc 5/48 PE504.239v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 134
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
3. 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 atlasīt, 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 seksuālās 
orientācijas faktoriem;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labu aizsardzību, jēdzienu „personas dati” un „datu subjekts” definīcija 
nedrīkst būt pārāk šaura. Regulai būtu nepārprotami jāattiecas uz datiem, kas pieļauj vienīgi 
„atlasīšanu”; un būtu jābūt skaidram, ka lielākajā daļā gadījumu tiešsaistes identifikatori ir 
uzskatāmi par personas datiem. Tā kā tehnoloģijas pastāvīgi attīstās, arī deanonimizācijas 
centieni kļūst modernāki. Lai nodrošinātu uz nākotni vērstu aizsardzību, ir jāsaglabā jēdzienu 
„personas dati” un „datu subjekts” plaša definīcija.

Grozījums Nr. 135
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) “profilēšana” ir jebkura automatizēta 
apstrāde, kas paredzēta, lai izvērtētu vai 
radītu datus par aspektiem, kuri saistīti ar 
fiziskām personām, vai analizētu vai 
prognozētu fiziskas personas rīcību darbā 
vai saistībā ar tās ekonomisko situāciju, 
atrašanās vietu, veselību, izvēlēm, 
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. 136
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts
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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 nejauša vai nelikumīga 
nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto 
personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

Or. en

Pamatojums

Paziņojumi par datu aizsardzības pārkāpumiem ir nozīmīgs instruments, kas palīdz 
nodrošināt to, ka pārziņi pilda savus pienākumus datu aizsardzības jomā. Turklāt tie pilnvaro 
datu subjektus veikt pasākumus pašaizsardzībai pret datu aizsardzības pārkāpumu radītajām 
sekām. Šī grozījumu kopuma mērķis ir pilnveidot noteikumus attiecībā uz datu aizsardzības 
pārkāpumiem, padarot paziņojumu sniegšanas laika termiņus pārziņiem pārvaldāmākus, 
novēršot to, ka datu subjekti sāk „nogurt no pārkāpumiem”, un izveidojot publisku 
pārkāpumu reģistru.

Grozījums Nr. 137
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
4. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) godprātīgi un likumīgi apstrādātiem; (a) apstrādātiem godprātīgi un likumīgi, kā 
arī datu subjektam pārredzamā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
4. pants – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) godprātīgi un likumīgi apstrādātiem; (a) apstrādātiem godprātīgi un likumīgi, kā 
arī datu subjektam pārredzamā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) godprātīgi un likumīgi apstrādātiem; (a) apstrādātiem godprātīgi un likumīgi, kā 
arī datu subjektam pārredzamā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) adekvātiem, atbilstīgiem un 
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem tos 
apstrādā; datus apstrādā tikai tad un tikai 
tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, apstrādājot 
informāciju, kas neietver personas datus; 
datiem, kas ir privātpersonu īpašumā, var 
piekļūt tikai, lai izmeklētu noziedzīgus 
nodarījumus vai sodītu par to izdarīšanu 
atbilstoši vajadzībai un proporcionalitātes 
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prasībām, kas visām dalībvalstīm 
jānosaka valsts tiesību aktos, ievērojot 
attiecīgos Eiropas Savienības tiesību 
aktus vai starptautiskās publiskās tiesības, 
jo īpaši Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, 
kā to ir interpretējusi Eiropas 
Cilvēktiesību Tiesa.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
4. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 142
Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
4. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
4. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 144
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 145
Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
4. pants – f punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 146
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, pārzinis skaidri nošķir dažādu 
datu subjektu kategoriju personas datus, 
piemēram:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
skaidri nošķir dažādu datu subjektu 
kategoriju personas datus, piemēram:

Or. en

Grozījums Nr. 147
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis izstrādā konkrētus 
noteikumus par šādas kategoriju 
nošķiršanas sekām, ņemot vērā dažādos 
mērķus, kam dati tiek vākti. Šajos 
konkrētajos noteikumos iekļauj 
nosacījumus datu vākšanai, glabāšanas 
laika termiņus, iespējamos ierobežojumus 
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datu subjektu tiesībām piekļūt 
informācijai un kārtību, kādā datiem 
piekļūst kompetentas iestādes.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 148
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka personas dati 
ir maksimāli precīzi, pilnīgi un vajadzības 
gadījumā atjaunināti.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz beznosacījumu pienākums nošķirt datu kategorijas atkarībā no to uzticamības un 
precizitātes pakāpes. Tas ir ļoti svarīgi tad, kad tiesībaizsardzības iestādes apmainās ar 
informāciju, jo šādā gadījumā informāciju var izmantot tālu no vietas, kur ir tās avots, tādēļ, 
lai izvairītos no situācijām, kad rīcība tiek balstīta uz pārprastu informācijas uzticamību, ir 
svarīgi norādīt informācijas uzticamības pakāpi. Sk. EDAU atzinuma 355. līdz 358. punktu.
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Grozījums Nr. 149
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka personas 
datus, kas ir neprecīzi, nepilnīgi vai vairs 
nav aktuāli, nenosūta vai neatklāj citām 
personām, un ka, cik iespējams, personas 
dati, kas balstās uz faktiem, tiek nošķirti no 
personas datiem, kas balstās uz 
personiskiem vērtējumiem. Tādēļ 
kompetentās iestādes pirms personas datu 
nosūtīšanas vai atklāšanas pārbauda 
personas datu kvalitāti. Veicot datu 
nosūtīšanu, ja iespējams, vienmēr 
pievieno informāciju, kas ļauj datu 
saņēmējai dalībvalstij izvērtēt datu 
precizitātes, pilnības, aktualitātes un 
ticamības pakāpi. Personas datus, īpaši 
tādus datus, kas sākotnēji ir bijuši 
privātpersonu īpašumā, nenosūta bez 
kompetentas iestādes pieprasījuma.
3. Ja atklājas, ka ir nosūtīti nepareizi dati, 
vai dati ir nosūtīti nelikumīgi, par to 
nekavējoties informē datu saņēmēju, jo 
īpaši tas darāms tad, ja dati sākotnēji ir 
bijuši privātpersonu īpašumā. Datu 
saņēmējs šos datus nekavējoties labo 
saskaņā ar 1. punktu un 15. pantu vai tos 
dzēš saskaņā ar 16. pantu.
4. Personas datus, ko sākotnēji savākušas 
privātpersonas, kompetentā iestāde var 
apstrādāt tikai, ievērojot 4. panta a), c), 
d), e) un f) apakšpunkta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz beznosacījumu pienākums nošķirt datu kategorijas atkarībā no to uzticamības un 
precizitātes pakāpes. Tas ir ļoti svarīgi tad, kad tiesībaizsardzības iestādes apmainās ar 
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informāciju, jo šādā gadījumā informāciju var izmantot tālu no vietas, kur ir tās avots, tādēļ, 
lai izvairītos no situācijām, kad rīcība tiek balstīta uz pārprastu informācijas uzticamību, ir 
svarīgi norādīt informācijas uzticamības pakāpi. Sk. EDAU atzinuma 355. līdz 358. punktu.

Grozījums Nr. 150
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
apstrāde ir likumīga tikai, ja un ciktāl šī 
apstrāde ir nepieciešama:

Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
apstrāde ir likumīga tikai, ja un ciktāl šī 
apstrāde ir nepieciešama uzdevuma 
izpildei, ko veic kompetentā iestāde, 
pamatojoties uz tiesību aktiem, tādiem 
mērķiem, kas minēti 1. panta 1. punktā, 
un nodrošinot, ka dati netiek apstrādāti 
tālāk veidā, kas neatbilst šiem mērķiem.

(a) uzdevuma izpildei, ko veic kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz likumu, 
nolūkiem, kas minēti 1. panta 1. punktā; 
vai
(b) lai izpildītu uz personas datu pārzini 
attiecināmas juridiskas saistības; vai
(c) lai aizsargātu datu subjekta vai citas 
personas īpaši svarīgas intereses; vai
(d) lai novērstu tūlītējus un nopietnus
draudus sabiedrības drošībai.

Or. en

Pamatojums

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 
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.
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Grozījums Nr. 151
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
apstrāde ir likumīga tikai, ja un ciktāl šī 
apstrāde ir nepieciešama:

Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
apstrāde ir likumīga tikai, ja un ciktāl šī 
apstrāde ir nepieciešama uzdevuma 
izpildei, ko veic kompetentā iestāde, 
pamatojoties uz tiesību aktiem, tādiem 
mērķiem, kas minēti 1. panta 1. punktā, 
un nodrošinot, ka dati netiek apstrādāti 
tālāk veidā, kas neatbilst šiem mērķiem.

(a) uzdevuma izpildei, ko veic kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz likumu, 
nolūkiem, kas minēti 1. panta 1. punktā; 
vai
(b) lai izpildītu uz personas datu pārzini 
attiecināmas juridiskas saistības; vai
(c) lai aizsargātu datu subjekta vai citas 
personas īpaši svarīgas intereses; vai
(d) lai novērstu tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības drošībai.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Tālākas apstrādes likumīgums

1. Tālāka datu apstrāde ir likumīga tikai 
tad, ja tas ir stingri nepieciešams un šāda 
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apstrāde tiek veikta saskaņā ar šajā pantā 
noteiktajiem principiem.
2. Kompetentās iestādes, pildot savus 
pienākumus, drīkst vākt personas datus 
tikai konkrētiem, precīzi formulētiem un 
likumīgiem mērķiem. Likumīgiem 
mērķiem izmanto datu vākšanu:
a) uzdevuma izpildei, ko veic kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz likumu, 
nolūkiem, kas minēti 1. panta 1. punktā; 
vai
b) lai izpildītu uz personas datu pārzini 
attiecināmas juridiskas saistības; vai
c) lai aizsargātu datu subjekta būtiskas 
intereses; vai
d) lai aizsargātu citas personas būtiskas 
intereses, izņemot gadījumus, kad datu 
subjekta likumīgo interešu aizsardzības 
dēļ datu apstrāde acīmredzami ir 
jāizslēdz;
e) lai novērstu tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības drošībai.
3. Personas datu apstrādei jāatbilst 
mērķiem, kuriem dati ir iegūti. Datu 
turpmāka apstrāde citiem mērķiem ir 
pieļaujama, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
a) tos izmanto likumīgiem mērķiem 
(2. punkts);
b) to apstrāde ir vajadzīga šo citu mērķu 
sasniegšanai;
c)  apstrāde nav nesaderīga ar mērķiem, 
kuriem dati ir iegūti.
4. Atkāpjoties no 3. punkta prasībām, 
personas datus vēlāk drīkst apstrādāt 
vēstures, statistikas vai zinātniskiem 
mērķiem, ja dalībvalstīs ir paredzēti 
piemēroti datu aizsardzības mehānismi.

Or. en

Pamatojums

No direktīvas loģikas izriet, ka 7. pantam būtu jāattiecas tikai uz apstrādes darbības 
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sākotnējā mērķa likumīguma iemesliem, un Komisijas priekšlikuma b) līdz d) apakšpunkti ir 
jāizveido par patstāvīgiem noteikumiem, t. i., jāiekļauj jaunizveidotajā 7.a pantā. To darbības 
joma ir precizēta 20.a apsvērumā.

Grozījums Nr. 153
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Tālāka apstrāde neatbilstošiem nolūkiem

1. Dalībvalstis var pieņemt tiesību aktus, 
lai ļautu veikt turpmāku apstrādi 
neatbilstošiem nolūkiem, ja šāda apstrāde 
ir nepieciešama:
a) lai izpildītu uz personas datu pārzini 
attiecināmas juridiskas saistības; vai
b) lai aizsargātu datu subjekta vai citas 
personas īpaši svarīgas intereses; vai
c) lai novērstu tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības drošībai.
2. Tiesību akti, kas minēti 1. punktā, jo 
īpaši ietver:
a) individuālu novērtējumu, kurā ņemti 
vērā visi svarīgie lietas aspekti; un
b) pienācīgus datu subjekta tiesību 
aizsardzības mehānismus.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apstrāde ir atļauta likumā, kas paredz 
pienācīgus drošības pasākumus; vai

(a) apstrāde ir nepārprotami atļauta 
likumā, kas paredz pienācīgus datu 
subjekta pamattiesību un likumīgo 
interešu aizsardzības pasākumus; vai

Or. en

Grozījums Nr. 155
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Personas datu automatizētajā apstrādē, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar šo 
datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, neiekļauj vai nerada īpašu 
kategoriju personas datus, kas minēti 
8. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Personas datu automatizētajā apstrādē, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar šo 
datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, neiekļauj vai nerada īpašu 
kategoriju personas datus, kas minēti 
8. pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 157
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 158
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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. 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.

Grozījums Nr. 159
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ja pārzinis personas datus apstrādā 
tā, kā minēts 9. panta 1. punktā, 
informācija par to, ka apstrāde tiek veikta 
tādam pasākumam, kāds minēts 9. panta 
1. punktā, un šādas apstrādes paredzamā 
ietekme uz datu subjektu;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) informācija par īpašiem drošības 
pasākumiem, kas īstenoti personas datu 
aizsardzībai;
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Or. en

Grozījums Nr. 161
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ja pārzinis personas datus apstrādā 
tā, kā minēts 9. panta 1. punktā, 
informācija par to, ka apstrāde tiek veikta 
tādam pasākumam, kāds minēts 9. panta 
1. punktā, un šādas apstrādes paredzamā 
ietekme uz datu subjektu;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) informācija par īpašiem drošības 
pasākumiem, kas īstenoti personas datu 
aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 164
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 165
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu, ierobežotu vai 
nesniegtu informāciju datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu vai ierobežotu
informācijas sniegšanu datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses, balstoties uz precīzu 
un individuālu katras konkrētās lietas 
izskatīšanu:
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Or. en

Grozījums Nr. 166
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu, ierobežotu vai 
nesniegtu informāciju datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu vai ierobežotu
informācijas sniegšanu datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses, balstoties uz precīzu 
un individuālu katras konkrētās lietas 
izskatīšanu:

Or. en

Grozījums Nr. 167
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Datu subjekta informēšana

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
informē datu subjektu par to, ka 
kompetentās iestādes vāc vai apstrādā 
personas datus.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai sniegtu 
datu subjektam vismaz šādu informāciju:
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a) pārziņa un datu aizsardzības inspektora 
identitāte un kontaktinformācija;
b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati;
c) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;
d) tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu 
subjekta personas datiem un to labošanu, 
dzēšanu vai personas datu apstrādes 
ierobežošanu;
e) tiesības iesniegt sūdzību 39. pantā 
minētajai uzraudzības iestādei un tās 
kontaktinformāciju;
f) personas datu saņēmēji vai datu 
saņēmēju kategorijas, tai skaitā trešajās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās;
g) jebkura citu papildu informācija, ciktāl 
papildu informācija ir vajadzīga, lai
garantētu godprātīgu apstrādi attiecībā 
pret datu subjektu, ņemot vērā konkrētos 
apstākļus, kādos personas datus vāc.
3. Ja personas datus iegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas 
minēta 1. punktā, pārzinis informē datu 
subjektu par to, vai personas datu 
sniegšana ir obligāta vai brīvprātīga, kā 
arī par iespējamām sekām, ja šādi dati 
netiks sniegti.
4. Pārzinis sniedz informāciju, kas minēta 
1. punktā:
a) personas datu ieguves laikā, ja tos 
iegūst no datu subjekta;
b) ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta – reģistrēšanas laikā vai 
saprātīgā termiņā pēc iegūšanas, ņemot 
vērā konkrētos apstākļus, kādos dati ir 
apstrādāti.
5. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu, ierobežotu vai 
nesniegtu informāciju datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
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likumīgās intereses:
a) lai izvairītos, ka tiek traucēta oficiāla 
vai tiesas pārbaude, izmeklēšana vai 
procedūra;
b) lai netraucētu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu, 
saukšanu pie atbildības par tiem vai 
kriminālsodu izpildi;
c) lai aizsargātu sabiedrības drošību;
d) lai aizsargātu valsts drošību;
e) lai aizsargātu citu personu tiesības un 
brīvības.
6. Ja personas dati ir nosūtīti vai atklāti 
starp dalībvalstīm, katra dalībvalsts, 
ievērojot valsts tiesību aktu noteikumus, 
saskaņā ar 1. punktu var lūgt, lai otra 
dalībvalsts neinformētu datu subjektu. 
Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts 
neinformē datu subjektu, ja nav saņemta 
otras dalībvalsts iepriekšējā piekrišana.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 169
Rebecca Taylor
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apakšpunkts attiecas uz galvenā subjekta piekļuves tiesībām, tādēļ tam jābūt saraksta 
augšgalā.

Grozījums Nr. 170
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības tik ilgi un 
tiktāl, ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs 
ierobežojums ir nepieciešams un samērīgs 
demokrātiskā sabiedrībā, ņemot vēra 
attiecīgās personas likumīgās intereses, 
balstoties uz precīzu un individuālu katras 
konkrētās lietas izskatīšanu:

Or. en

Grozījums Nr. 171
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības tik ilgi un 
tiktāl, ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs 
ierobežojums ir nepieciešams un samērīgs 
demokrātiskā sabiedrībā, ņemot vēra 
attiecīgās personas likumīgās intereses, 
balstoties uz precīzu un individuālu katras 
konkrētās lietas izskatīšanu:

Or. en

Grozījums Nr. 172
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Leģislatīvajiem pasākumiem, kas 
minēti 1. punktā, ir jāatbilst Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai, 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijai un Eiropas 
Savienības Tiesas un Eiropas 
Cilvēktiesību Tiesas judikatūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Leģislatīvajiem pasākumiem, kas 
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minēti 1. punktā, ir jāatbilst Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai, 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijai un Eiropas 
Savienības Tiesas un Eiropas 
Cilvēktiesību Tiesas judikatūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tiek izmantotas 1. punktā minētās 
tiesības, uzraudzības iestāde informē datu 
subjektu vismaz par to, ka uzraudzības 
iestāde ir veikusi visas nepieciešamās 
pārbaudes, un par to rezultātiem attiecībā 
uz apstrādes likumību.

3. Ja tiek izmantotas 1. punktā minētās 
tiesības, uzraudzības iestāde informē datu 
subjektu vismaz par to, ka uzraudzības 
iestāde ir veikusi visas nepieciešamās 
pārbaudes, un par to rezultātiem attiecībā 
uz apstrādes likumību.

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

Or. en

Pamatojums

Tiek izveidota netiešo subjektu piekļuves pieprasījumu sistēma, izmantots 2008. gada 
pamatlēmuma formulējums.

Grozījums Nr. 175
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzēšanas vietā pārzinis iezīmē personas
datus, ja:

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

Or. en

Grozījums Nr. 176
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 3. punktā minētos personas 
datus var apstrādāt tikai pierādīšanas 
nolūkā vai, ja tas ir nepieciešams datu 
subjekta vai citas personas būtisku 
interešu aizsardzībai, taču tas neattiecas 
uz datu glabāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 3. punktā minētos personas 
datus var apstrādāt tikai pierādīšanas 
nolūkā vai, ja tas ir nepieciešams datu 
subjekta vai citas personas būtisku 
interešu aizsardzībai, taču tas neattiecas 
uz datu glabāšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja personas datu apstrāde ir 
ierobežota saskaņā ar 3. punktu, pārzinis 
informē datu subjektu pirms 
ierobežojuma atcelšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 180
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja personas datu apstrāde ir ierobežota 
saskaņā ar 3. punktu, pārzinis informē 
datu subjektu pirms ierobežojuma 
atcelšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 182
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis īsteno mehānismus, lai 
nodrošinātu, ka pēc noklusējuma, tiek 
apstrādāti tikai tie personas dati, kuri ir 
nepieciešami apstrādes nolūkiem.

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 
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apjomu, gan glabāšanas ilgumu. To 
nodrošina, īstenojot attiecīgi tehniskus 
un/vai organizatoriskus pasākumus. Jo 
īpaši šie mehānismi nodrošina, ka pēc 
noklusējuma personas datus nedara 
pieejamus nenoteiktam personu skaitam.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis īsteno mehānismus, lai 
nodrošinātu, ka pēc noklusējuma, tiek 
apstrādāti tikai tie personas dati, kuri ir 
nepieciešami apstrādes nolūkiem.

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. To 
nodrošina, īstenojot attiecīgi tehniskus 
un/vai organizatoriskus pasākumus. Jo 
īpaši šie mehānismi nodrošina, ka pēc 
noklusējuma personas datus nedara 
pieejamus nenoteiktam personu skaitam.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis īsteno mehānismus, lai 2. Pārzinis īsteno mehānismus, kas pēc 
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nodrošinātu, ka pēc noklusējuma, tiek 
apstrādāti tikai tie personas dati, kuri ir 
nepieciešami apstrādes nolūkiem.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visas kompetentās iestādes ved 
detalizētu dokumentāciju par visām 
apstrādes sistēmām un procedūrām, par 
kurām tās ir atbildīgas.

1.a Personas datu nosūtīšanu reģistrē un 
dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 
likumību, veiktu pašuzraudzību un 
nodrošinātu datu integritāti un drošību.
1.b Reģistrus un dokumentāciju pēc 
pieprasījuma iesniedz datu aizsardzības 
uzraudzības iestādei. Uzraudzības iestāde 
šo informāciju izmanto tikai, lai 
pārbaudītu datu apstrādes likumību un 
nodrošinātu datu integritāti un drošību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 186
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) informāciju par datu nosūtīšanu uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju, 
ietverot šīs trešās valsts vai starptautiskās 
organizācijas identifikāciju.

(d) informāciju par datu nosūtīšanu uz 
trešo valsti vai starptautisku organizāciju, 
ietverot šīs trešās valsts vai starptautiskās 
organizācijas identifikāciju un šādas 
nosūtīšanas tiesisko pamatu, tostarp 
detalizētu paskaidrojumu gadījumos, kas 
minēti šīs direktīvas 35. vai 36. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Būtu pārāk birokrātiski prasīt, lai pārziņi 24 stundu laikā pēc uzzināšanas par pārkāpumu 
ziņotu par pilnīgi visiem pārkāpumiem un sniegtu pamatotus paskaidrojumus.

Grozījums Nr. 188
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uzraudzības iestāde glabā publisku 
reģistru, kurā ierakstīti visi paziņoto 
pārkāpumu veidi.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
33. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
nosūtīšanu, kas tiek apstrādāti vai kurus ir 
paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas uz
trešo valsti vai starptautisku organizāciju, 
ietverot arī personas datu tālāku nosūtīšanu 
citai trešai valstij vai citai starptautiskai 
organizācijai, kompetentās iestādes var 
veikt tikai tad, ja:

Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
nosūtīšanu, kas tiek apstrādāti vai kurus ir 
paredzēts apstrādāt pēc nosūtīšanas trešās 
valsts publiskai kompetentajai iestādei vai
starptautiskai organizācijai, ietverot arī 
personas datu tālāku nosūtīšanu citai trešās 
valsts publiskai kompetentajai iestādei vai 
citai starptautiskai organizācijai, 
kompetentās iestādes var veikt tikai tad, ja:

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka nosūtīšana 
tālāk, kas minēta šā panta 1. punktā, var 
notikt tikai tad, ja papildus minētajā 
punktā iekļautajiem nosacījumiem:
a) tālāka nosūtīšana ir nepieciešama tieši 
tam pašam mērķim, kāds bija sākotnējai 
nosūtīšanai; un
b) kompetentā iestāde, kas veikusi 
sākotnējo nosūtīšanu, dod atļauju tālākai 
nosūtīšanai.

Or. en

Pamatojums

Jāatļauj nosūtīšana tikai tiesībsargājošajām iestādēm, nevis citiem saņēmējiem trešās valstīs.
To ierosināja gan EDAU, gan 29. panta darba grupa, un tas izriet no 45. apsvēruma.
Jāprecizē arī tas, ka tālākai nosūtīšanai ir jāpiemēro papildu nosacījumi, kā ierosinājusi 
29. panta darba grupa. Tas izskaidrots 45.a apsvērumā.

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

Direktīvas priekšlikums
33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a pants
Nosūtīšana saņēmējiem, uz kuriem 

neattiecas noteikumi, ar kuriem īsteno šo 
direktīvu
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Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes var nosūtīt personas datus tādiem 
saņēmējiem, uz kuriem neattiecas 
noteikumi, ar kuriem īsteno šo direktīvu, 
tikai tādā gadījumā, ja šāda nosūtīšana:
a) ir paredzēta valsts tiesību aktos; šādiem 
tiesību aktiem ir jāatbilst Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai, 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijai un Eiropas 
Savienības Tiesas un Eiropas 
Cilvēktiesību Tiesas judikatūrai; vai
b) ir nepieciešama, lai aizsargātu datu 
subjekta vai citas personas īpaši svarīgas 
intereses; vai
c) tiek veikta pēc datu subjekta 
pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 192
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 34. pantu, dalībvalstis 

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 34. pantu, dalībvalstis 
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nodrošina, ka personas datu nosūtīšana
saņēmējam trešā valstī vai starptautiskā 
organizācijā var notikt, ja:

nodrošina, ka personas datu nosūtīšana
kompetentai iestādei trešā valstī vai 
starptautiskā organizācijā var notikt, ja
juridiski saistošā aktā ir nodrošināti 
atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi.

(a) juridiski saistošā aktā ir nodrošināti 
atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi; vai
(b) pārzinis vai apstrādātājs ir izvērtējis 
visus apstākļus saistībā ar datu 
nosūtīšanu un secinājis, ka pastāv 
atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 34. pantu, dalībvalstis 
nodrošina, ka personas datu nosūtīšana
saņēmējam trešā valstī vai starptautiskā 
organizācijā var notikt, ja:

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 34. pantu, dalībvalstis 
nodrošina, ka personas datu nosūtīšana
kompetentai iestādei trešā valstī vai 
starptautiskā organizācijā var notikt, ja
juridiski saistošā aktā ir nodrošināti 
atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi.

(a) juridiski saistošā aktā ir nodrošināti 
atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi; vai
(b) pārzinis vai apstrādātājs ir izvērtējis 
visus apstākļus saistībā ar datu 
nosūtīšanu un secinājis, ka pastāv 
atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi.
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Or. en

Grozījums Nr. 194
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Datu nosūtīšana, pamatojoties uz 

atbilstīgiem aizsardzības pasākumiem
Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 34. pantu, personas datu 
nosūtīšanu kompetentai iestādei trešā 
valstī vai starptautiskā organizācijā drīkst 
veikt, ja:
a) juridiski saistošā aktā ir nodrošināti 
atbilstoši personas datu aizsardzības 
pasākumi;
b) EDAK ir novērtējusi, ka attiecīgais 
pārzinis vai apstrādātājs atbilst visām 
tiesību aktu prasībām un labai praksei, 
kas vispārīgi attiecas uz šajā direktīvā 
minēto personas datu nosūtīšanu, īpaši 
attiecībā uz tādiem personas datiem, ko 
sākotnēji ievākušas privātpersonas, un ir 
secinājusi, ka ir ieviesti pienācīgi 
personas datu aizsardzības pasākumi, vai
c) konkrēta personas datu nosūtīšana var 
notikt tikai atbilstoši vajadzībai un 
proporcionalitātes prasībām, kas visām 
dalībvalstīm jānosaka valsts tiesību aktos, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Savienības 
tiesību aktus vai starptautiskās publiskās 
tiesības, jo īpaši Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju, kā to ir interpretējusi Eiropas 
Cilvēktiesību Tiesa.
Šo nosūtīšanu dokumentē un 
dokumentāciju pēc pieprasījuma dara 
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pieejamu uzraudzības iestādei.

Or. en

Pamatojums

Pārziņa vai apstrādātāja pašnovērtējums nevar būt pietiekams pamats nosūtīšanai uz trešām 
valstīm. Šādai nosūtīšanai vienmēr ir jābalstās uz juridiski saistošu instrumentu. Sk. arī 
EDAU atzinuma 415. punktu.

Grozījums Nr. 195
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
35.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.b pants
Citu dalībvalstu personas datu 

pārsūtīšana
1. Papildus jau minētajiem noteikumiem 
dalībvalstis nosaka, ka citas dalībvalsts 
kompetentās iestādes nosūtītos vai 
atklātos datus var pārsūtīt trešām valstīm 
vai starptautiskām struktūrām vienīgi tad, 
ja:
a) saņēmējs trešā valstī vai saņēmēja 
starptautiska struktūra ir atbildīga par 
draudu, noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai 
saukšanu pie atbildības par tiem vai par 
kriminālsodu izpildi;
b) dalībvalsts, no kuras dati iegūti, ir 
devusi piekrišanu datu nodošanai 
atbilstoši valsts tiesību aktiem, un
c) 34.a panta 3. punktā un 35. panta 1. 
punkta b) un c) apakšpunktā minētajos 
gadījumos arī dalībvalsts, kas nosūtījusi 
datus, saskaņā ar valsts piemērojamiem 
tiesību aktiem uzskata, ka pārsūtīto datu 
aizsardzības līmenis ir atbilstīgs.
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2. Datu pārsūtīšana bez iepriekšējas 
piekrišanas saskaņā ar 1. punkta b) 
apakšpunktu ir atļaujama vienīgi 
gadījumos, kad datu pārsūtīšana ir 
svarīga, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus dalībvalsts vai trešās 
valsts sabiedrības drošībai vai dalībvalsts 
būtiskām interesēm, un iepriekšēju 
piekrišanu nevar paspēt iegūt. 
Nekavējoties tiek informēta iestāde, kura 
dod šādu piekrišanu.
3. Atkāpjoties no 1. punkta c) 
apakšpunkta prasībām, personas datus 
var pārsūtīt, ja tas ir noteikts datus 
pārsūtošās dalībvalsts tiesību aktos 
saistībā ar:
a) datu subjekta likumīgām īpašām 
interesēm; vai
b) svarīgām sabiedrības interesēm.
4. Personas datus privātām personām 
drīkst pārsūtīt tikai, ievērojot 7.b panta 
1. punkta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

35.b pants atbilst Pamatlēmuma 2018/977/TI 13. pantam; tajā ieviesti īpaši noteikumi 
attiecībā uz citu dalībvalstu nosūtītiem datiem un nodrošināta īpaša šo datu aizsardzība.
Vienlaikus šā noteikuma mērķis ir aizsargāt dalībvalstis, kurām pieder attiecīgie dati, un 
tādējādi, pārsūtot datus Savienības iekšienē, nodrošināt paļāvību, ka saņēmēja dalībvalsts 
pārsūtītos datus neizmantos patvaļīgi.

Grozījums Nr. 196
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
36. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 34. un 35. panta, Atkāpjoties no 34. un 35. panta, 
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dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
nosūtīšana saņēmējam trešā valstī vai 
starptautiskā organizācijā var notikt tikai, 
ja:

dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
nosūtīšana kompetentai iestādei trešā valstī 
vai starptautiskā organizācijā var notikt 
tikai ar nosacījumu, ka pārzinis ir ieguvis 
iepriekšēju atļauju atbilstīgi 1. pantam, un
ja:

Or. en

Grozījums Nr. 197
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz, ka pirms nosūtīšanas 
saskaņā ar 1. punktu pārzinis iegūst 
iepriekšēju atļauju no uzraudzības 
iestādes, lai nodrošinātu, ka nosūtīšana 
atbilst noteikumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un jo īpaši, lai 
mazinātu risku datu subjektam.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1.b daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz, ka tad, kad tiek 
piemērota kāda no 1. punktā minētajām 
atkāpēm, pārzinis:
a) nosūta tikai tos personas datus, kas ir 
strikti nepieciešami, lai sasniegtu 
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nosūtīšanas iemesla mērķi; un
b) dokumentē šādu nosūtīšanu, tostarp 
nosūtīšanas datumu un laiku, informāciju 
par saņēmējiestādi, nosūtīšanas 
pamatojumu un nosūtītos datus. Šo 
dokumentāciju pēc pieprasījuma dara 
pieejamu uzraudzības iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
Atkāpes īpašas datu nosūtīšanas gadījumā
1. Ja Komisija saskaņā ar 34. panta 5. 
punktu ir konstatējusi, ka nav nodrošināts 
pienācīgs aizsardzības līmenis, personas 
datu nosūtīšana uz attiecīgo trešo valsti, 
trešās valsts teritoriju vai apstrādes nozari 
vai starptautisko organizāciju ir aizliegta, 
ciktāl katrā konkrētajā gadījumā datu 
subjekta likumīgo interešu aizsardzības 
dēļ datu apstrāde valsts interešu 
īstenošanas labad acīmredzami ir 
jāizslēdz.
2. Apsverot interešu līmeni saskaņā ar 1. 
punktu, katrā konkrētā gadījumā ir jāņem 
vērā arī aizsardzības līmeņa piemērotība. 
Pārbaudi, vai konkrētajā gadījumā ir 
pienācīgs aizsardzības līmenis, veic, 
ņemot vērā apstākļus, kam ir svarīga 
nozīme paredzētajā datu pārsūtīšanas 
procesā, jo īpaši:
a) pārsūtāmo datu veidu;
b) pārsūtīšanas nolūku; kā arī
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c) trešā valstī paredzētas apstrādes 
ilgumu, kā arī
d) iespējamu nosūtīšanu tālāk.
Atkāpjoties no 1. punkta un 35. panta, 
dalībvalstis var paredzēt, ka personas datu 
nosūtīšana saņēmējam trešā valstī vai 
starptautiskā organizācijā var notikt tikai, 
ja:
a) nosūtīšana ir vajadzīga, lai aizsargātu 
datu subjekta vai citas personas īpaši 
svarīgas intereses, kas saistītas ar fizisko 
aizsardzību;
b) nosūtīšana ir nepieciešama, lai 
aizsargātu datu subjektu likumīgās 
intereses, gadījumos, kad tas ir noteikts 
nosūtošās dalībvalsts tiesību aktos; vai
c) nosūtīšana ir saistīta tikai ar konkrētu 
lietu un ir nepieciešama, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus; vai
d) nosūtīšana ir nepieciešama 
individuālos gadījumos, lai pamatotu, 
īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus 
prasījumus saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, 
atklāšanu, saukšanu pie atbildības par 
tiem vai kriminālsodu izpildi.
e) tiek nosūtīti tikai tādi dati, kas ir strikti 
nepieciešami, lai sasniegtu nosūtīšanas 
iemesla mērķi; un
f) jebkāda nosūtīšana tiek dokumentēta, 
tostarp dokumentē nosūtīšanas datumu 
un laiku, informāciju par saņēmējiestādi, 
nosūtīšanas pamatojumu un nosūtītos 
datus. Šo dokumentāciju pēc pieprasījuma 
dara pieejamu uzraudzības iestādei.
3. Var uzskatīt, ka konkrētā gadījumā arī 
tad ir pietiekams aizsardzības līmenis, ja 
attiecīgā trešā valsts, trešās valsts 
teritorija, apstrādes nozare vai 
starptautiska vai pārrobežu organizācija 
nodrošina tieši konkrētajam gadījumam 
piemērotu nosūtāmo datu aizsardzības 
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līmeni.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 200
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka DAI ir politiski neatkarīgas, būtu vēlams iekļaut šajā direktīvā 
nepārprotamu klauzulu, ar kuru valdībām tiktu aizliegts iecelt uzraudzības iestāžu locekļus.
Dalībvalstu parlamentiem savas pārstāvošās lomas dēļ vajadzētu būt vienīgajām politiskajām 
iestādēm, kurām ir tiesības iecelt DAI locekļus. Tas vēl vairāk palīdzētu DAI atbrīvoties no 
politiska spiediena un izvairīties no tā, ka izpildvara, kas tās uzrauga, ieceļ to locekļus.

Grozījums Nr. 201
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka, ka katrai uzraudzības 
iestādei ir pilnvaras veikt izmeklēšanu un 
panākt no pārziņa vai apstrādātāja:
a) piekļuvi visiem personas datiem un 
visai informācijai, kas nepieciešama tās 
pienākumu veikšanai;
b) piekļuvi visām telpām, ietverot datu 
apstrādes aprīkojumu un līdzekļus, ja ir 
pamatoti iemesli uzskatīt, ka notiek 
darbības, kas pārkāpj šo direktīvu.
Pilnvaras, kas minētas b) punktā īsteno 
saskaņā ar Savienības un dalībvalsts 
tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienai 
uzraudzības iestādei ir pilnvaras regulas 
pārkāpuma gadījumā vērsties tiesu 
iestādēs un uzsākt tiesvedību.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
47. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka katra 
uzraudzības iestāde sagatavo ikgadēju 
ziņojumu par savu darbību. Ziņojumu dara 
pieejamu Komisijai un Eiropas Datu
uzraudzības kolēģijai.

Dalībvalstis nodrošina, ka katra 
uzraudzības iestāde sagatavo ikgadēju 
ziņojumu par savu darbību. Ziņojumu
iesniedz valsts parlamentam un dara 
pieejamu Komisijai, Eiropas Datu
aizsardzības kolēģijai un sabiedrībai. Tajā 
iekļauj informāciju par to, cik lielā mērā 
kompetentās iestādes savā jurisdikcijā ir 
piekļuvušas datiem, kas ir privātpersonu 
īpašumā, lai izmeklētu noziedzīgus 
nodarījumus vai veiktu kriminālvajāšanu.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla, kāpēc noteikumiem par darbības pārskatu kādā veidā būtu jāatšķiras no 
Vispārējās datu aizsardzības regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 204
Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 205
Rebecca Taylor
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Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en


