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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlyme dėl reglamento išlaikomi Direktyvos 95/46/EB principai ir sustiprinamos piliečių 
teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga. Nuomonės referentė palankiai vertina Europos 
Komisijos darbą. 

Šiuo klausimu ji nori pateikti toliau išdėstytas pastabas. 

Nors kai kurios šalys tam nepritarė, nuomonės referentė nori išlaikyti plačią asmens duomenų 
apibrėžtį ir aiškaus sutikimo principą, kaip duomenų tvarkymo teisėtumo pagrindą. Tai dvi 
sąlygos, būtinos siekiant veiksmingai apsaugoti šią pagrindinę teisę ir skatinti piliečių 
pasitikėjimą, visų pirma skaitmenine terpe.

Be to, nuomonės referentė siūlo didinti numatytą vaikų apsaugą, išplečiant 8 straipsnio 
taikymo sritį, kad į ją būtų įtraukta prekyba visomis prekėmis ir paslaugomis ir 
nebeapsiribojama vien informacinės visuomenės paslaugomis. 

Be to, nuomonės referentė siūlo išbraukti 18 straipsnį, kuriuo įtraukiama teisė į duomenų 
perkeliamumą. Šia pasiūlyme dėl direktyvos nurodyta nauja teise nesuteikiama jokia 
papildoma nauda piliečiams, palyginti su pasiūlymo dėl reglamento 15 straipsnyje įtvirtinta 
teise susipažinti su duomenimis, kuria duomenų subjektui suteikiama galimybė gauti 
pranešimą apie tvarkomus duomenis.

Nuomonės referentė nori aiškiai įtraukti bendrą duomenų valdytojo atsakomybės principą. Iš 
tikrųjų pasiūlyme dėl reglamento sustiprinamos duomenų valdytojams tenkančios prievolės, 
kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti duomenų subjektui suteiktas teises. Tačiau reikėtų 
imtis platesnio masto priemonių, kad būtų aiškiai įtvirtintas šis bendras atsakomybės 
principas.

Taip pat reikėtų stiprinti teisę būti pamirštam. 17 straipsnio 2 dalyje duomenų valdytojui 
nustatomas su priemonėmis susijęs įpareigojimas dėl trečiųjų asmenų tvarkomų duomenų. 
Nuomonės referentė siūlo įtraukti duomenų valdytojo prievolę informuoti duomenų subjektą 
apie tolesnius veiksmus, kurių tretieji asmenys ėmėsi dėl jo prašymo. 

Nuostatos, susijusios su duomenų perdavimu trečiosioms šalims ar tarptautinėms 
organizacijoms, buvo labai išplėtotos ir patikslintos. Nuomonės referentė siūlo įtraukti 
privalomų su įmonėmis susijusių taisyklių tarpusavio pripažinimo sistemą, kurią jau parengė 
29 straipsnio darbo grupė. Už šią sritį atsakinga institucija turėtų būti ta institucija, kuri veikia 
duomenų valdytojo ar tvarkytojo pagrindinės buveinės veiklos vietoje.

Aptardama priežiūros institucijų kompetencijos klausimą, nuomonės referentė palankiai 
vertina tai, kad priimtas vieno langelio principas, dėl kurio supaprastinamas keliose 
valstybėse narėse įsisteigusių ekonominės veiklos vykdytojų darbas. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad iš esmės piliečiai kreipiasi į savo kilmės valstybės narės instituciją ir tikisi, jog ši 
institucija imsis visų reikalingų veiksmų, kad piliečių teisių būtų laikomasi. Taikant vieno 
langelio principą, kitos priežiūros institucijos neturi tapti vien „laiškų dėžutėmis“. Nuomonės 
referentė siūlo paaiškinti, kad atsakinga institucija privalo bendradarbiauti su kitomis 
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suinteresuotomis priežiūros institucijomis ir Europos Komisija pagal reglamento VII skyriaus 
nuostatas. 

Aptardama administracines sankcijas, nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlyme dėl 
reglamento nustatytas dideles sumas. Tačiau skirdamos baudas priežiūros institucijos turi 
turėti didelę veiksmų laisvę. Primename, kad ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio 
3 dalyje įtvirtinamas priežiūros institucijų nepriklausomumo principas. Taikant nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, bus padedama Europos Sąjungoje vykdyti suderintą baudų politiką. 

Galiausiai pasiūlyme dėl reglamento pateikiama daug deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų. Kai 
kurie šie aktai būtini, nes jais į reglamentą įterpiamos neesminės nuostatos; kitus aktus 
nuomonės referentė siūlo paprasčiausiai išbraukti. Šį klausimą atskirai gali svarstyti Teisės 
reikalų komitetas. Iš tikrųjų pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 
1 dalį Teisės reikalų komitetas atsakingas už bet kokios teisėkūros iniciatyvos teisinio 
pagrindo tikrinimą ir savo iniciatyva arba atsakingo komiteto prašymu gali priimti sprendimą 
dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų taikymo. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
tais atvejais, kai asmens duomenis fizinis
asmuo tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai ir adresų saugojimui, ir 
nesiekdamas pelno, t. y. nesusiedamas su 
profesine ar komercine veikla. Išimtis 
neturėtų būti taikoma duomenų 
valdytojams ar tvarkytojams, kurie tokiai 
su asmeniniais ar šeiminiais tikslais 
susijusiai veiklai teikia asmens duomenų 
tvarkymo priemones;

(15) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
tais atvejais, kai asmens duomenis asmuo 
tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai ir adresų saugojimui, ir 
nesiekdamas pelno, t. y. nesusiedamas su 
profesine ar komercine veikla, ir asmens 
duomenys nėra pateikiami susipažinti 
neapibrėžtam asmenų skaičiui. Išimtis 
neturėtų būti taikoma duomenų 
valdytojams ar tvarkytojams, kurie tokiai 
su asmeniniais ar šeiminiais tikslais 
susijusiai veiklai teikia asmens duomenų 
tvarkymo priemones;

Or. fr
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Pagrindimas

Reikėtų patikslinti šios išimties taikymo sritį, visų pirma dėl sparčiai plintančių socialinių 
tinklų, kuriuose galima pateikti savo informaciją šimtams kitų asmenų. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (bylos C-101/01 ir C-73/07) siūlo, kad „neapibrėžtas asmenų, kurie turi 
prieigą prie informacijos, skaičius“ būtų laikomas šios išimties taikymo kriterijumi. EDAPP 
tam pritaria.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl asmens identifikavimo 
numeris, vietos nustatymo duomenys, 
interneto identifikatoriai ar kiti specifiniai 
požymiai patys savaime nebūtinai visomis 
aplinkybėmis turi būti laikomi asmens 
duomenimis;

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl reikia pasitelkiant 
technologinę plėtrą ištirti kiekvieną atvejį 
siekiant nustatyti, ar asmens 
identifikavimo numeris, vietos nustatymo 
duomenys, interneto identifikatoriai ar kiti 
specifiniai požymiai patys savaime turi būti 
laikomi asmens duomenimis;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi atsiranda vis didesnė naujų interneto paslaugų pasiūla ir vyksta nuolatinė 
technologinė plėtra, reikia užtikrinti aukštą piliečių asmens duomenų apsaugos lygį. Todėl 
reikia tirti kiekvieną atvejį atskirai.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis.
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir 
tinkamu naudojamos informavimo 
priemonės būdu, leidžiančiu savanoriškai 
ir konkrečiai tinkamai informuotam 
duomenų subjektui išreikšti valią 
pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, 
ir užtikrinančiu, kad asmenys suvokia 
sutinkantys, kad būtų tvarkomi jų asmens 
duomenys, pavyzdžiui, pažymėdami 
langelį interneto svetainėje arba kitaip 
pareikšdami ar atlikdami kitus veiksmus, 
šiomis aplinkybėmis aiškiai parodančius 
duomenų subjekto sutikimą su ketinimu 
tvarkyti jų asmens duomenis. Todėl 
tylėjimas arba neveikimas neturėtų būti 
laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų apimti 
visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) pagrindinė duomenų valdytojo 
buveinė Sąjungos teritorijoje turėtų būti 
nustatoma pagal objektyvius kriterijus, be 
to, per stabilias struktūras ji turėtų vykdyti 
veiksmingą ir realią veiklą, priimdama 
sprendimus dėl duomenų tvarkymo tikslų, 

(27) pagrindinė duomenų valdytojo 
buveinė Sąjungos teritorijoje turėtų būti 
nustatoma pagal objektyvius kriterijus, be 
to, per stabilias struktūras ji turėtų vykdyti 
veiksmingą ir realią veiklą, priimdama 
sprendimus dėl duomenų tvarkymo tikslų, 
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sąlygų ir būdų. Vertinant šį kriterijų nėra 
svarbu, ar asmens duomenys faktiškai buvo 
tvarkomi toje vietoje; asmens duomenų 
tvarkymo techninių priemonių ir 
technologijų buvimas ir naudojimas arba 
duomenų tvarkymo operacijos savaime 
nepagrindžia pagrindinės buveinės 
egzistavimo ir todėl nėra esminis 
pagrindinės buveinės nustatymo kriterijus.
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė 
turėtų būti jo centrinės administracijos 
vieta Sąjungos teritorijoje;

sąlygų ir būdų. Vertinant šį kriterijų nėra 
svarbu, ar asmens duomenys faktiškai buvo 
tvarkomi toje vietoje; asmens duomenų 
tvarkymo techninių priemonių ir 
technologijų buvimas ir naudojimas arba 
duomenų tvarkymo operacijos savaime 
nepagrindžia pagrindinės buveinės 
egzistavimo ir todėl nėra esminis 
pagrindinės buveinės nustatymo kriterijus.
Duomenų valdytojo pagrindinė buveinė –
tai Sąjungoje esanti vieta, kurioje 

sprendžiami asmens duomenų apsaugos 
politikos klausimai, atsižvelgiant į minėtos 
buveinės pirmenybę prieš kitas, ypač 
kalbant apie įmonių grupę, įgyvendinant 
taisykles, susijusias su asmens duomenų 
apsauga ar atitinkamas duomenų 
apsaugos taisykles. Duomenų tvarkytojo 
pagrindinė buveinė turėtų būti jo centrinės 
administracijos vieta Sąjungos teritorijoje;

Or. fr

Pagrindimas

Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 
prašo patikslinti pagrindinės buveinės apibrėžtį, visų pirma atsižvelgiant į įmonių grupes, 
kurios vykdo veiklą keliose valstybėse narėse. Ši sąvoka yra esminė nustatant kompetentingą 
valdžios instituciją.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) teisėti duomenų valdytojo interesai 
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, jeigu duomenų subjekto interesai 
arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra 
viršesni. Juos reikėtų kruopščiai pasverti 
visų pirma tuomet, kai duomenų subjektas 
yra vaikas, nes vaikams reikalinga ypatinga 
apsauga. Duomenų subjektui turėtų būti 
suteikta teisė dėl priežasčių, susijusių su jo 
konkrečia padėtimi, nesutikti, kad 

(38) teisėti asmens interesai gali būti 
teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu, jeigu 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės nėra viršesni.
Juos reikėtų kruopščiai pasverti visų pirma 
tuomet, kai duomenų subjektas yra vaikas, 
nes vaikams reikalinga ypatinga apsauga.
Duomenų subjektui turėtų būti suteikta 
teisė dėl priežasčių, susijusių su jo 
konkrečia padėtimi, nesutikti, kad 
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duomenys būtų tvarkomi, ir dėl to nepatirti 
išlaidų. Siekiant užtikrinti skaidrumą, 
duomenų valdytojas turėtų būti įpareigotas
aiškiai informuoti duomenų subjektą apie 
teisėtus interesus, kurių siekia, ir jo teisę su 
tuo nesutikti, be to, jis turėtų būti 
įpareigotas šiuos teisėtus interesus 
dokumentuoti. Atsižvelgiant į tai, kad 
teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

duomenys būtų tvarkomi, ir dėl to nepatirti 
išlaidų. Siekiant užtikrinti skaidrumą, 
duomenų valdytojas ar tretieji asmenys, 
kuriems šie duomenys yra perduoti, turėtų 
būti įpareigoti aiškiai informuoti duomenų 
subjektą apie teisėtus interesus, kurių 
siekia, ir jo teisę su tuo nesutikti, be to, jie
turėtų būti įpareigoti šiuos teisėtus 
interesus dokumentuoti. Atsižvelgiant į tai, 
kad teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo 
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo išlaikyti Direktyvos 95/46/EB formuluotę. Primenama, kad 
reglamentas bus taikomas ne tik skaitmeninėms paslaugoms, bet ir veiksmams, atliekamiems 
neprisijungus prie interneto. Kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, žurnalų leidybos sektorius, 
norėdami finansuoti savo veiklą, turi naudoti išorės šaltinius, kad pasiektų potencialius 
naujus prenumeratorius.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir 
jos tikslus, kaip ilgai bus saugomi 
duomenys, apie teisę susipažinti su 
duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar 
ištrinti ir apie teisę pateikti skundą. Kai 
duomenys renkami iš duomenų subjekto, 
duomenų subjektas taip pat turėtų būti 
informuotas, ar jis privalo pateikti 
duomenis, taip pat apie tokių duomenų 
nepateikimo pasekmes;

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir 
jos tikslus, apie kriterijus, pagal kuriuos 
galima nustatyti, kaip ilgai bus saugomi 
duomenys kiekvienam tikslui, apie teisę 
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti ar ištrinti ir apie teisę pateikti 
skundą. Kai duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų subjektas taip 
pat turėtų būti informuotas, ar jis privalo 
pateikti duomenis, taip pat apie tokių 
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duomenų nepateikimo pasekmes;

Or. fr

Pagrindimas

Ne visuomet įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai jie 
saugomi skirtingais tikslais.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 
galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 
teisę žinoti ir būti informuotas, pavyzdžiui, 
apie tai, kokiais tikslais duomenys 
tvarkomi, kaip ilgai jie bus laikomi, kas yra 
duomenų gavėjas, pagal kokią logiką 
duomenys tvarkomi ir kokios galėtų būti 
tokio duomenų tvarkymo pasekmės bent 
jau tais atvejais, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas profiliavimu. Ši teisė neturėtų 
varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant komercines paslaptis arba 
intelektinės nuosavybės teises, ypač autorių 
teises, kuriomis saugoma programinė 
įranga. Tačiau tai neturėtų lemti, kad 
duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti 
visą informaciją;

(51) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 
galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 
teisę žinoti ir būti informuotas, pavyzdžiui, 
apie tai, kokiais tikslais duomenys 
tvarkomi, apie kriterijus, pagal kuriuos 
galima nustatyti, kaip ilgai jie bus laikomi 
kiekvienam tikslui, kas yra duomenų 
gavėjas, pagal kokią logiką duomenys 
tvarkomi ir kokios galėtų būti tokio 
duomenų tvarkymo pasekmės bent jau tais 
atvejais, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas profiliavimu. Ši teisė neturėtų 
varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant komercines paslaptis arba 
intelektinės nuosavybės teises, ypač autorių 
teises, kuriomis saugoma programinė 
įranga. Tačiau tai neturėtų lemti, kad 
duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti 
visą informaciją;

Or. fr

Pagrindimas

Ne visuomet įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai jie 
saugomi skirtingais tikslais.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) kai asmens duomenys tvarkomi 
elektroninėmis priemonėmis ir 
susistemintu bei dažnai naudojamu 
elektroniniu formatu, duomenų subjektai 
turėtų turėti teisę savo duomenų kopiją 
gauti taip pat dažnai naudojamu 
elektroniniu formatu, kad galėtų geriau 
kontroliuoti savo asmens duomenis ir 
pasinaudoti savo teise su jais susipažinti.
Be to, duomenų subjektui taip pat turėtų 
būti leidžiama savo pateiktus duomenis 
persiųsti iš vienos automatizuotos 
programos, pavyzdžiui, socialinio tinklo, į 
kitą. Tai turėtų būti taikoma tais atvejais, 
kai duomenų subjektas duomenis 
automatizuotai duomenų tvarkymo 
sistemai pateikė savo sutikimu arba 
vykdydamas sutartį;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal pasiūlymo dėl reglamento 15 straipsnį duomenų subjektas turi teisę susipažinti su 
duomenimis. Teisė susipažinti su duomenimis – kiekvienam duomenų subjektui priklausanti 
teisė gauti pranešimą apie tvarkomus duomenis. Pagal 18 straipsnį, pagal kurį duomenų 
subjektai gali gauti savo duomenų kopiją, nesuteikiama jokios papildomos naudos piliečių 
asmens duomenų apsaugos srityje ir atsiranda painiava dėl teisės susipažinti su duomenimis, 
kuri yra pagrindinė teisė, tikrosios reikšmės.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) turėtų būti nustatyta visapusiška (60) turėtų būti nustatyta bendra duomenų 
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duomenų valdytojo atsakomybė už bet kokį 
duomenų valdytojo arba jo pavedimu 
vykdomą asmens duomenų tvarkymą. Visų 
pirma, duomenų valdytojas turėtų 
užtikrinti, kad kiekviena duomenų 
tvarkymo operacija atitinka šį reglamentą, 
ir privalėti tą įrodyti;

valdytojo atsakomybė už bet kokį duomenų 
valdytojo arba jo pavedimu vykdomą 
asmens duomenų tvarkymą. Visų pirma, 
duomenų valdytojas turėtų užtikrinti, kad 
kiekviena duomenų tvarkymo operacija 
atitiktų šį reglamentą, ir privalėti tą įrodyti;

Or. fr

Pagrindimas

Norint sustiprinti asmens duomenų apsaugą, reikia aiškiai įtraukti bendrą duomenų valdytojo 
atsakomybės principą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekiant užtikrinti duomenų subjektų 
teises ir laisves ir nustatyti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atsakomybę, šiame reglamente reikia 
aiškiai paskirstyti atsakomybę – taip pat ir 
priežiūros institucijų stebėjimo ir 
priemonių atžvilgiu – be kita ko, tais 
atvejais, kai duomenų valdytojas kartu su 
kitais duomenų valdytojais nustato 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus arba kai duomenų tvarkymo 
operacija atlikta duomenų valdytojo 
pavedimu;

(62) siekiant užtikrinti duomenų subjektų 
teises ir laisves ir nustatyti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atsakomybę, šiame reglamente reikia 
aiškiai paskirstyti atsakomybę – taip pat ir 
priežiūros institucijų stebėjimo ir 
priemonių atžvilgiu – be kita ko, tais 
atvejais, kai duomenų valdytojas kartu su 
kitais duomenų valdytojais nustato 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus arba kai duomenų tvarkymo 
operacija atlikta duomenų valdytojo 
pavedimu. Jeigu atsakomybe dalijamasi, 
duomenų tvarkytojas, kuris atlygina žalą 
duomenų subjektui, gali apskųsti 
duomenų valdytoją ir reikalauti 
kompensacijos, jeigu jis elgėsi pagal 
susijusį teisės aktą;

Or. fr

Pagrindimas

Duomenų tvarkytojas – tai duomenų valdytojo pasamdytas asmuo. Tai reiškia, kad, jeigu 
duomenų tvarkytojas atidžiai laikosi jam perduotų instrukcijų, asmens duomenų pažeidimas 
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turi būti laikomas duomenų valdytojo, o ne duomenų tvarkytojo atsakomybe, tačiau 
nepažeidžiant duomenų subjekto užmokesčio teisės.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų dokumentuoti kiekvieną
duomenų tvarkymo operaciją. Kiekvienas 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
pagal juos būtų galima patikrinti tvarkymo 
operacijas;

(65) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų dokumentuoti visas 
duomenų tvarkymo sistemas ir 
procedūras, už kurias yra atsakingas.
Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
pagal juos būtų galima patikrinti tvarkymo 
operacijas;

Or. fr

Pagrindimas

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 



Error! Reference source not found. 13/51 Error! Reference source not found.

LT

ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas, 
jei įmanoma, per 24 valandas pranešti 
priežiūros institucijai. Kai to neįmanoma 
padaryti per 24 valandas, pranešant 
reikėtų nurodyti vėlavimo priežastis.
Fiziniai asmenys, kurių asmens duomenims 
ar privatumui pažeidimas galėjo turėti 
neigiamą poveikį, turėtų būti nepagrįstai 
nedelsiant informuojami, kad galėtų imtis 
būtinų atsargumo priemonių. Pažeidimas 
turėtų būti laikomas turinčiu neigiamą 
poveikį asmens duomenims ar duomenų 
subjekto privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai. Pranešime turėtų būti aprašytas 
asmens duomenų saugumo pažeidimo 
pobūdis ir fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas pažeidimas, kuris gali padaryti 
didelės žalos duomenų subjektui, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas 
pranešti priežiūros institucijai. Fiziniai 
asmenys, kurių asmens duomenims ar 
privatumui pažeidimas galėjo turėti labai 
didelį neigiamą poveikį, turėtų būti 
nepagrįstai nedelsiant informuojami, kad 
galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių.
Pažeidimas turėtų būti laikomas turinčiu 
laba didelį neigiamą poveikį asmens 
duomenims ar duomenų subjekto 
privatumui, jeigu dėl jo, pavyzdžiui, galėtų 
būti pavogta ar suklastota tapatybė, 
padaryta fizinė žala, patirtas didelis 
pažeminimas ar pakenkta reputacijai.
Pranešime turėtų būti aprašytas asmens 
duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu nustatytas pažeidimas, duomenų valdytojas turi visų pirma imtis visų tinkamų 
priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesniam pažeidimo vykdymui. Todėl įpareigojimas apie 
tai per 24 val. pranešti kompetentingai priežiūros institucijai ir sankcijos, jeigu tai 
nevykdoma, gali daryti priešingą poveikį. Be to, kaip nustatyta 29 straipsnio darbo grupės 
2012 m. kovo 23 d. nuomonėje, neturėtų būti pranešama apie smulkius pažeidimus, kad 
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nebūtų pernelyg apkrautos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
82 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82) Komisija taip pat gali pripažinti, kad 
trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo duomenų 
apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų 
perdavimas į tą trečiąją šalį turėtų būti 
draudžiamas. Tokiu atveju turėtų būti 
numatyta galimybė Komisijai konsultuotis 
su tokiomis trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis;

(82) Komisija taip pat gali pripažinti, kad 
trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo duomenų 
apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų 
perdavimas į tą trečiąją šalį turėtų būti 
leidžiamas tik taikant atitinkamas 
garantijas arba jeigu tokiam perdavimui 
taikomos šiame reglamente nustatytos 
leidžiančios nukrypti nuostatos;

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentė laikosi EDAPP rekomendacijos, pateiktos jo 2012 m. kovo 7 d. 
nuomonės 220 dalyje.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
85 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85a) įmonių grupė, kuri numato teikti 
tvirtinti įmonei privalomas taisykles, gali 
pasiūlyti paskirti kompetentingą 
priežiūros instituciją. Kompetentinga 
institucija turėtų būti valstybės narės, 
kurioje yra pagrindinė duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo buveinė, priežiūros 
institucija;

Or. fr



Error! Reference source not found. 15/51 Error! Reference source not found.

LT

Pagrindimas

29 straipsnio darbo grupė parengė privalomų su įmonėmis susijusių taisyklių tarpusavio 
pripažinimo sistemą (2005 m. balandžio 14 d., WP 107). Į šį reglamentą reikia įtraukti šią 
tarpusavio pripažinimo sistemą. Kompetentingos valdžios institucijos skyrimo kriterijus turėtų 
būti pagrindinės buveinės vieta, kuri nustatyta šios reglamento 51 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
115 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(115) tais atvejais, kai kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusi kompetentinga 
priežiūros institucija nesiima veiksmų 
arba ėmėsi nepakankamų priemonių dėl 
skundo, duomenų subjektas gali prašyti 
valstybės narės, kurioje yra jo nuolatinė 
gyvenamoji vieta, priežiūros institucijos 
pareikšti ieškinį tai priežiūros institucijai 
kompetentingame kitos valstybės narės 
teisme. Prašomoji priežiūros institucija 
gali priimti sprendimą, kurį galima 
peržiūrėti teismine tvarka, ar tinkama šį 
prašymą tenkinti;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šia galimybe nesuteikiama papildomos naudos piliečiams ir ji gali pakenkti sklandžiam 
priežiūros institucijų bendradarbiavimui pagal suderintą priežiūros sistemą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
118 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(118) bet kokią žalą, kurią asmuo gali 
patirti dėl neteisėto duomenų tvarkymo, 
turėtų atlyginti duomenų valdytojas arba 

(118) bet kokią žalą, kurią asmuo gali 
patirti dėl neteisėto duomenų tvarkymo, 
turėtų atlyginti duomenų valdytojas arba 
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tvarkytojas, kurie gali būti atleisti nuo 
atsakomybės, jeigu įrodo, kad nėra 
atsakingi už žalą, visų pirma, kai nustatyta 
duomenų subjekto kaltė arba nenugalimos 
jėgos atveju;

tvarkytojas, kurie gali būti atleisti nuo 
atsakomybės, jeigu įrodo, kad nėra 
atsakingi už žalą, visų pirma, kai nustatyta 
duomenų subjekto kaltė arba nenugalimos 
jėgos atveju; jeigu atsakomybe dalijamasi, 
duomenų tvarkytojas, kuris atlygina žalą 
duomenų subjektui, gali apskųsti 
duomenų valdytoją ir reikalauti 
kompensacijos, jeigu jis elgėsi pagal 
susijusį teisės aktą;

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlymu dėl reglamento nustatomas bendros duomenų valdytojo atsakomybės principas 
(5 straipsnio f dalis ir 22 straipsnis), kuris turi būti išlaikomas ir paaiškinamas. Duomenų 
tvarkytojas – tai duomenų valdytojo pasamdytas asmuo. Be to, jeigu duomenų tvarkytojas 
nesilaiko jam pateiktų instrukcijų, 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jis laikomas duomenų 
valdytoju.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
129 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai turėtų 
būti priimti dėl duomenų tvarkymo 
teisėtumo; vaiko sutikimo kriterijų ir 
sąlygų nustatymo; ypatingų kategorijų 
duomenų tvarkymo; akivaizdžiai 
neproporcingų prašymų ir mokesčio už 
duomenų subjekto naudojimąsi teisėmis 
kriterijų ir sąlygų nustatymo; duomenų 
subjekto informavimo ir teisės susipažinti 
su duomenimis kriterijų ir reikalavimų;
teisės būti pamirštam ir teisės reikalauti 

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai turėtų 
būti priimti dėl duomenų tvarkymo 
teisėtumo; vaiko sutikimo kriterijų ir 
sąlygų nustatymo; ypatingų kategorijų 
duomenų tvarkymo; duomenų subjekto 
informavimo ir teisės susipažinti su 
duomenimis kriterijų ir reikalavimų; teisės 
būti pamirštam ir teisės reikalauti ištrinti 
duomenis; profiliavimu pagrįstų 
priemonių; duomenų valdytojo 
atsakomybės kriterijų ir reikalavimų;
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ištrinti duomenis; profiliavimu pagrįstų 
priemonių; duomenų valdytojo 
atsakomybės ir pritaikytosios bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
tvarkytojo; dokumentavimo ir duomenų 
tvarkymo kriterijų ir reikalavimų; asmens 
duomenų saugumo pažeidimo ir pranešimo 
apie jį priežiūros institucijoms kriterijų bei 
reikalavimų ir aplinkybių, kuriomis 
tikėtina, kad asmens duomenų saugumo 
pažeidimas turės neigiamo poveikio 
duomenų subjektui; duomenų tvarkymo 
operacijų, kurioms reikalingas duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimas, kriterijų ir 
sąlygų; didelės konkrečios rizikos, dėl 
kurios būtina iš anksto konsultuotis, 
nustatymo kriterijų ir reikalavimų;
duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo ir 
užduočių; elgesio kodeksų; sertifikavimo 
mechanizmų kriterijų ir reikalavimų;
duomenų perdavimo remiantis įmonei 
privalomomis taisyklėmis kriterijų ir 
reikalavimų; administracinių sankcijų;
duomenų tvarkymo sveikatos priežiūros 
tikslais; duomenų tvarkymo su darbo 
santykiais susijusiais tikslais ir duomenų 
tvarkymo istoriniais, statistiniais ir 
mokslinių tyrimų tikslais. Itin svarbu, kad 
atlikdama parengiamuosius darbus 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita 
ko, su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

duomenų tvarkytojo; dokumentavimo 
kriterijų ir reikalavimų; asmens duomenų 
saugumo pažeidimo ir pranešimo apie jį 
priežiūros institucijoms kriterijų bei 
reikalavimų ir aplinkybių, kuriomis 
tikėtina, kad asmens duomenų saugumo 
pažeidimas turės neigiamo poveikio 
duomenų subjektui; duomenų tvarkymo 
operacijų, kurioms reikalingas duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimas, kriterijų ir 
sąlygų; didelės konkrečios rizikos, dėl 
kurios būtina iš anksto konsultuotis, 
nustatymo kriterijų ir reikalavimų;
duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo ir 
užduočių; elgesio kodeksų; sertifikavimo 
mechanizmų kriterijų ir reikalavimų;
duomenų perdavimo remiantis įmonei
privalomomis taisyklėmis; leidžiančių 
nukrypti nuostatų, susijusių su duomenų 
perdavimu; duomenų tvarkymo sveikatos 
priežiūros tikslais; duomenų tvarkymo su 
darbo santykiais susijusiais tikslais ir 
duomenų tvarkymo istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais. Itin svarbu, 
kad atlikdama parengiamuosius darbus 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita 
ko, su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. fr
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo;
standartinių naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūrų ir formų;
standartinių duomenų subjekto 
informavimo formų; standartinių 
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų;
standartinių duomenų valdytojo 
atsakomybės už pritaikytąją bei 
standartizuotąją duomenų apsaugą ir
dokumentų formų; duomenų tvarkymo 
saugumo specialių reikalavimų; pranešimo 
apie asmens duomenų pažeidimą priežiūros 
institucijai ir duomenų subjektui 
standartinės formos ir tvarkos; duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimo standartų ir 
tvarkos; išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formos ir tvarkos;
techninių standartų ir sertifikavimo 
mechanizmų; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su tvarkymu susijęs sektorius 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija tinkamumo įvertinimo;
duomenų atskleidimo pažeidžiant Sąjungos 
teisę; savitarpio pagalbos; bendrų operacijų
ir sprendimų pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų svarstyti labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo;
standartinių duomenų subjekto 
informavimo formų; standartinių teisės
susipažinti su duomenimis formų ir 
procedūrų; standartinių duomenų valdytojo 
atsakomybės dokumentų formų; duomenų 
tvarkymo saugumo specialių reikalavimų;
pranešimo apie asmens duomenų 
pažeidimą priežiūros institucijai ir 
duomenų subjektui standartinės formos ir 
tvarkos; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartų ir tvarkos; išankstinio 
leidimo ir išankstinio konsultavimosi 
formos ir tvarkos; techninių standartų ir 
sertifikavimo mechanizmų; duomenų 
apsaugos lygio, kurį užtikrina trečioji šalis 
arba teritorija, arba su tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija tinkamumo įvertinimo;
duomenų atskleidimo pažeidžiant Sąjungos 
teisę; savitarpio pagalbos; bendrų operacijų
ir sprendimų pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai; Komisija turėtų svarstyti labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas konkrečias priemones;
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įmonėms skirtas konkrečias priemones;

Or. fr

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
131 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(131) nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma standartinių vaiko sutikimo formų 
priėmimui; standartinėms naudojimosi 
duomenų subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms;
standartinėms naudojimosi teise 
susipažinti su duomenimis formoms ir 
procedūroms; standartinėms duomenų 
valdytojo atsakomybės už pritaikytąją bei 
standartizuotąją duomenų apsaugą ir
dokumentų formoms; specialiems 
duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai ir 
tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai;
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai;
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo 
įvertinimui; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimams pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, jeigu tie aktai yra 
bendro pobūdžio;

(131) nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma standartinių vaiko sutikimo formų 
priėmimui; standartinėms naudojimosi 
duomenų subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms;
standartinėms teisės susipažinti su 
duomenimis formoms ir procedūroms;
standartinėms duomenų valdytojo 
atsakomybės dokumentų formoms;
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai ir 
tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai;
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai;
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimams pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, jeigu tie aktai yra 
bendro pobūdžio;

Or. fr
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
139 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 
visuomeninę paskirtį ir remiantis 
proporcingumo principu derėti su kitomis 
pagrindinėmis teisėmis, šiuo reglamentu 
paisoma visų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pripažintų ir 
Sutartyse įtvirtintų pagrindinių teisių ir 
principų, ypač teisės į privatų ir šeimos 
gyvenimą, būsto neliečiamybę ir 
komunikacijos slaptumą, teisės į asmens 
duomenų apsaugą, minties, sąžinės ir 
religijos laisvės, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, laisvės užsiimti verslu, teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų ir religijų 
įvairovės,

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 
visuomeninę paskirtį ir remiantis 
proporcingumo principu derėti su kitomis 
teisėmis, nustatytomis pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, šiuo 
reglamentu paisoma visų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
pripažintų ir Sutartyse įtvirtintų 
pagrindinių teisių ir principų, ypač teisės į 
privatų ir šeimos gyvenimą, būsto 
neliečiamybę ir komunikacijos slaptumą, 
teisės į asmens duomenų apsaugą, minties, 
sąžinės ir religijos laisvės, saviraiškos ir 
informacijos laisvės, laisvės užsiimti 
verslu, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų 
ir religijų įvairovės,

Or. fr

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo;

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo ir asmens duomenys nėra 
pateikiami susipažinti neapibrėžtam 
asmenų skaičiui;

Or. fr
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Pagrindimas

Reikėtų patikslinti šios išimties taikymo sritį, visų pirma dėl sparčiai plintančių socialinių 
tinklų, kuriuose galima pateikti savo informaciją šimtams kitų asmenų. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (bylos C-101/01 ir C-73/07) siūlo, kad „neapibrėžtas asmenų, kurie turi 
prieigą prie informacijos, skaičius“ būtų laikomas šios išimties taikymo kriterijumi. EDAPP 
tam pritaria.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) duomenys, kurių anonimiškumas 
pakankamai užtikrinamas – tai duomenys, 
kuriuos sudaranti informacija, susijusi su 
asmeninėmis ar turtinėmis savybėmis, 
negali būti susieta su asmeniu, kurio 
tapatybė yra nustatyta arba gali būti 
nustatyta, nebent tam būtų skiriama itin 
daug laiko, finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių;

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl reglamento 23 konstatuojamoje dalyje nustatyta, kad duomenų apsaugos 
principai netaikomi duomenims, kurių anonimiškumas yra pakankamai užtikrintas. Siekdama 
geresnės teisinės apsaugos nuomonės referentė siūlo įtraukti šios sąvokos apibrėžtį. Čia 
pateikiama 2001 m. gegužės 23 d. Vokietijos federalinio įstatymo dėl asmens duomenų 
apsaugos 3 straipsnio 6 punkte nustatyta apibrėžtis.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 

(13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje sprendžiami 
asmens duomenų apsaugos politikos 
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duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų;
jei sprendimai dėl asmens duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine buveine 
laikoma vieta, kurioje duomenų valdytojo 
buveinei veikiant Sąjungoje atliekamos 
pagrindinės duomenų tvarkymo operacijos.
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė –
jo centrinės administracijos vieta Sąjungos 
teritorijoje;

klausimai, atsižvelgiant į minėtos 
buveinės pirmenybę prieš kitas, ypač 
atsižvelgiant į įmonių grupę, įgyvendinant 
taisykles, susijusias su asmens duomenų 
apsauga ar atitinkamas duomenų 
apsaugos taisykles; jei sprendimai dėl 
asmens duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir 
būdų Sąjungos teritorijoje nepriimami, 
pagrindine buveine laikoma vieta, kurioje 
duomenų valdytojo buveinei veikiant 
Sąjungoje atliekamos pagrindinės duomenų 
tvarkymo operacijos. Duomenų tvarkytojo 
pagrindinė buveinė – jo centrinės 
administracijos vieta Sąjungos teritorijoje;

Or. fr

Pagrindimas

Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 
prašo patikslinti pagrindinės buveinės apibrėžtį, visų pirma atsižvelgiant į įmonių grupes, 
kurios vykdo veiklą keliose valstybėse narėse. Ši sąvoka yra esminė nustatant kompetentingą 
valdžios instituciją.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo arba trečiojo (-ųjų) 
asmens (-ų), kuriam (-iems) duomenys 
buvo perduoti, interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

Or. fr
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Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo išlaikyti Direktyvos 95/46/EB formuluotę. Primenama, kad 
reglamentas bus taikomas ne tik skaitmeninėms paslaugoms, bet ir veiksmams, atliekamiems 
neprisijungus prie interneto. Kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, žurnalų leidybos sektorius, 
norėdami finansuoti savo veiklą, turi naudoti išorės šaltinius, kad pasiektų potencialius 
naujus prenumeratorius.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento numatoma pateikti daug nepagrįstų deleguotųjų aktų. Tiksliau, 
egzistuoja teismo praktika šioje srityje, o klausimas dėl sutikimo tvarkyti vaiko asmens 
duomenis išspręstas 8 straipsnyje.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, kurioje gyvena 
asmuo, kuris dėl teisinių priežasčių negali 
duoti sutikimo, teisės aktai taikomi 
nustatant sąlygas, pagal kurias šis asmuo 
duoda sutikimą ar leidimą.

Or. fr
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
prekės ar paslaugos, asmens duomenų 
tvarkymas yra teisėtas, tik jeigu ir tiek, 
kiek sutikimą davė arba tvarkyti duomenis 
leido vaiko tėvai arba jo teisėtas atstovas.
Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į 
turimas technologijas, deda tinkamas 
pastangas, kad gautų įrodomą sutikimą.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą vaiko asmens duomenų apsaugos lygį reikia išplėsti 8 straipsnio 
taikymo sritį ir neapsiriboti tik informacinės visuomenės paslaugomis.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta duomenų subjektui pritaikyta
kalba, ypač kai informacija skirta vaikui.

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta kalba, ypač kai informacija skirta 
vaikui.

Or. fr

Pagrindimas

Informacija ar pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, turi būti aiškūs ir 
suprantami. Paliekant sąvoką „duomenų subjektui pritaikyta kalba“ sukuriamas teisinis 



Error! Reference source not found. 25/51 Error! Reference source not found.

LT

neaiškumas. Atrodo, kad būtų pagrįsta ypatingus įpareigojimus taikyti tik vaiko atžvilgiu, 
kuris yra įtrauktas į ypatingą kategoriją.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 
akivaizdžiai neproporcingų prašymų 
kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nereikėtų į šią nuostatą įtraukti deleguotųjų aktų. Valstybių narių priežiūros institucijos turi 
geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje 
nurodyto pranešimo, be kita ko ir 
elektroniniu būdu, standartines formas ir 
standartines procedūras. Naudodamasi 
šiuo įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybių narių priežiūros institucijos turi geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; c) kriterijus, pagal kuriuos galima 
nustatyti asmens duomenų saugojimo 
laikotarpį kiekvienu tikslu;

Or. fr

Pagrindimas

Ne visuomet įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai jie 
saugomi skirtingais tikslais.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kai taikoma, apie duomenų valdytojo 
ketinimą duomenis perduoti į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai ir Komisijos 
sprendimu dėl tinkamumo pagrįstą 
informaciją apie tos trečiosios šalies ar 
tarptautinės organizacijos užtikrinamą 
apsaugos lygį;

g) kai taikoma, apie duomenų valdytojo 
ketinimą duomenis perduoti į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai ir Komisijos 
priimtu ar nepriimtu sprendimu dėl 
tinkamumo pagrįstą informaciją;

Or. fr

Pagrindimas

Informacija apie Komisijos priimtą arba nepriimtą sprendimą užtikrinamas pakankamas 
informacijos apie duomenų subjektą lygis ir paaiškinami duomenų valdytojo įpareigojimai.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) bet kokią papildomą informaciją, kad 
būtų užtikrintas sąžiningas duomenų 
subjekto duomenų tvarkymas, atsižvelgiant 
į konkrečias asmens duomenų rinkimo 
aplinkybes.

h) bet kokią duomenų valdytojui 
reikalingą papildomą informaciją, kad 
būtų užtikrintas sąžiningas duomenų 
subjekto duomenų tvarkymas, atsižvelgiant 
į konkrečias asmens duomenų rinkimo 
aplinkybes.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia išaiškinti šios nuostatos reikšmę ir patikslinti, kad duomenų valdytojai gali užtikrinti 
aukštesnį saugumo lygį.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi.
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
pateikti kitu būdu.

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi.
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
pateikti kitu būdu. Duomenų valdytojas 
imasi visų pagrįstų priemonių, kad 
patikrintų prašančio leisti susipažinti su 
duomenimis duomenų subjekto tapatybę.

Or. fr

Pagrindimas

Visų pirma, jeigu prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, negalima piktnaudžiauti teise 
susipažinti su duomenimis. Taigi duomenų valdytojas turi patikrinti prašančio leisti 
susipažinti su duomenimis duomenų subjekto tapatybę, ir turi būti pasirengęs įrodyti, kad jis 
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tai atliko atidžiai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas informuoja duomenų subjektą 
apie tolesnius veiksmus, kuriuos su jo 
duomenimis atlieka 2 dalyje nurodyti 
tretieji asmenys.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia sustiprinti šios susijusios dalies teises. 17 straipsnio 2 dalyje nurodomas įpareigojimas 
duomenų valdytojui naudoti priemones. Prie šio įpareigojimo turėtų būti priskiriama pareiga 
pateikti informaciją apie trečiųjų asmenų, kurie tvarko asmens duomenis, veiksmus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė į duomenų perkeliamumą Išbraukta.

1. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
elektroniniu būdu ir taikant susistemintą 
bei dažnai naudojamą formatą, duomenų 
subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo 
gauti tvarkomų duomenų kopiją 
elektroniniu ir susistemintu bei dažnai 
naudojamu formatu, kad duomenų 
subjektas galėtų ja toliau naudotis.
2. Jeigu duomenų subjektas pateikė 
asmens duomenis ir duomenų tvarkymas 
grindžiamas sutikimu arba sutartimi, 
duomenų subjektas turi teisę dažnai 
naudojamu elektroniniu formatu persiųsti 
tuos asmens duomenis ir bet kokią kitą 
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informaciją, kurią jis pateikė ir kuri yra 
saugoma automatizuotoje duomenų 
tvarkymo sistemoje, į kitą automatizuotą 
duomenų tvarkymo sistemą, duomenų 
valdytojui, iš kurio tie asmens duomenys 
yra gauti, netrukdant.
3. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytą elektroninį formatą ir asmens 
duomenų persiuntimo pagal 2 dalį 
techninius standartus, būdus ir 
procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr

Pagrindimas

Duomenų subjektas pagal pasiūlymo dėl reglamento 15 straipsnį turi teisę susipažinti su 
duomenimis. Teisė susipažinti su duomenimis – kiekvienam duomenų subjektui priklausanti 
teisė gauti pranešimą apie tvarkomus duomenis. Pagal 18 straipsnį, pagal kurį duomenų 
subjektai gali gauti savo duomenų kopiją, nesuteikiama jokios papildomos naudos piliečių 
asmens duomenų apsaugos srityje ir sukuriama maišatis dėl teisės susipažinti su duomenimis, 
kuri yra pagrindinė teisė, tikrosios reikšmės.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytoje teisėkūros 
priemonėje visų pirma įtvirtinamos
specialiosios nuostatos, susijusios bent su 
numatomais duomenų tvarkymo tikslais ir 
duomenų valdytojo apibrėžtimi.

2. 1 dalyje nurodytoje teisėkūros 
priemonėje visų pirma įtvirtinamos 
specialiosios nuostatos, susijusios bent su 
duomenų tvarkymo siekiais, su 
numatomais duomenų tvarkymo tikslais ir 
duomenų valdytojo apibrėžtimi.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu pateikiami apribojimai, siekiant užtikrinti aukštesnį saugumo lygį, teisės aktuose taip 
pat reikia paminėti asmens duomenų tvarkymo siekius.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų valdytojo atsakomybė Bendrasis duomenų valdytojo 
atsakomybės principas

Or. fr

Pagrindimas

Atsakomybės principas, kuris yra įtrauktas į pasiūlymo dėl reglamento IV skyrių, turi būti dar 
kartą paminėtas ir paaiškintas siekiant užtikrinti aukštesnį apsaugos lygį.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugojama daugiau duomenų 
nei būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat 
tie duomenys nebūtų renkami ar saugojami
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti.
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas fizinių 
asmenų skaičius.

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai asmens duomenys būtų renkami 
tik nustatytais, aiškiais ir teisėtais tikslais 
ir kad būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma nebūtų 
renkama ar saugoma daugiau duomenų, nei 
būtina tiems tikslams pasiekti, taip pat tie 
duomenys nebūtų renkami ar saugomi
ilgiau nei būtina tiems tikslams pasiekti.
Visų pirma tais mechanizmais užtikrinama, 
kad paprastai su asmens duomenimis 
negalėtų susipažinti neribotas fizinių 
asmenų skaičius.

Or. fr

Pagrindimas

Standartizuotoji duomenų apsauga yra naujas principas, nustatytas pasiūlyme dėl 
reglamento. Jo reikšmė nėra aiški. Todėl reikėtų labiau susieti bendruosius duomenų 
tvarkymo principus, nurodytus pasiūlymo dėl reglamento 5 straipsnyje, kad būtų užtikrintas 
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teisinis tikrumas ir didesnis apsaugos lygis.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų tinkamų priemonių ir 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
visų pirma įvairiems sektoriams, 
produktams ir paslaugoms taikomus 
pritaikytosios duomenų apsaugos 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl reglamento taikomas visiems sektoriams, t. y. ir veiksmams prisijungus 
prie interneto, ir prie jo neprisijungus. Komisija negali priimti deleguotųjų aktų pritaikytosios 
ir standartizuotosios duomenų apsaugos srityje, nes tai gali pakenkti technologinėms 
inovacijoms. Valstybių narių priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos valdyba 
turi geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti 1 ir 2 dalyse 
nustatytų reikalavimų techninius 
standartus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl reglamento taikomas visiems sektoriams, t. y. ir veiksmams prisijungus 
prie interneto, ir prie jo neprisijungus. Komisija negali nustatyti techninių standartų, nes tai 
gali pakenkti technologinėms inovacijoms. Valstybių narių priežiūros institucijos ir Europos 
duomenų apsaugos valdyba turi geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias 
yra atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų 
duomenų tvarkymo sistemų ir procedūrų, 
už kurias yra atsakingas, dokumentus.

Or. fr

Pagrindimas

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

2. Dokumentuose nurodoma ši informacija:

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, dokumentuose turi būti nurodoma išsami informacija.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reglamente nustatyti du tikslai: užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir sumažinti 
administracinę naštą, sukuriamą asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. Duomenų valdytojui 
ir duomenų tvarkytojui pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą priskiriamas įpareigojimas yra 
pakankamas siekiant šių dviejų tikslų.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reglamente nustatyti du tikslai: užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir sumažinti 
administracinę naštą, sukuriamą asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. Duomenų valdytojui 
ir duomenų tvarkytojui pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą priskiriamas įpareigojimas yra 
pakankamas siekiant šių dviejų tikslų.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reglamente nustatyti du tikslai: užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir sumažinti 
administracinę naštą, sukuriamą asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. Duomenų valdytojui 
ir duomenų tvarkytojui pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą priskiriamas įpareigojimas yra 
pakankamas siekiant šių dviejų tikslų.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, 
visų pirma atsižvelgiant į technologijų 
raidą ir pritaikytosios privatumo apsaugos 
bei standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento numatoma pateikti daug nepagrįstų deleguotųjų aktų. Tiksliau, 
jeigu Komisija nustatytų technines priemones duomenų tvarkymo srityje, tai galėtų pakenkti 
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technologinėms inovacijoms. Be to, to paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad siekiant 
patikslinti 1 ir 2 dalyje numatytus reikalavimus reikėtų priimti įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 
valandas nuo tada, kai sužino apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, praneša 
apie jį priežiūros institucijai.  Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju, kai daroma didelė žala duomenų 
subjektui, duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, praneša apie jį priežiūros 
institucijai.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu nustatytas pažeidimas, duomenų valdytojas turi visų pirma imtis visų tinkamų 
priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesniam pažeidimo vykdymui. Todėl įpareigojimas apie 
tai per 24 val. pranešti kompetentingai priežiūros institucijai ir sankcijos, jeigu tai 
nevykdoma, gali daryti priešingą poveikį. Be to, kaip nustatyta 29 straipsnio darbo grupės 
2012 m. kovo 23 d. nuomonėje, neturėtų būti pranešama apie smulkius pažeidimus, kad 
nebūtų pernelyg apkrautos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika kyla 
visų pirma atliekant šias duomenų 
tvarkymo operacijas:

2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika kyla 
atliekant šias duomenų tvarkymo 
operacijas:

Or. fr
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Pagrindimas

Duomenų tvarkymo operacijos, kurių poveikio vertinimą, nurodytą 33 straipsnio 2 dalyje, 
reikia atlikti, išvardijamos nesilaikant specialios eilės tvarkos. Laikantis proporcingumo 
principo ir siekiant teisinės apsaugos šis sąrašas turi būti baigtinis.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nedera duomenų valdytojams nustatyti bendrą pareigą konsultuotis su duomenų subjektais 
norint tvarkyti jų duomenis bet kokiame sektoriuje.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinis leidimas ir išankstinis 
konsultavimasis

Išankstinis konsultavimasis

Or. fr

Pagrindimas

34 straipsnio 1 dalis turi būti perkelta į V skyrių, kuriame reglamentuojamas asmens 
duomenų perdavimas į trečiąsias šalis arba tarptautinei organizacijai. Todėl šio straipsnio 
antraštė turi būti iš dalies pakeista.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas arba atitinkamais 
atvejais duomenų tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti asmens duomenis, iš 
priežiūros institucijos gauna leidimą ir 
taip užtikrina, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
pirma būtų sumažinta duomenų 
subjektams kylanti rizika, jeigu duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
norėdamas perduoti asmens duomenis į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, priima sutarties sąlygas, 
kaip nurodyta 42 straipsnio 2 dalies d 
punkte, arba nenustato tinkamų apsaugos 
priemonių teisiškai privalomu 
dokumentu, kaip nurodyta 42 straipsnio 5 
dalyje.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 34 straipsnį.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40a straipsnis
Išankstinis leidimas

Duomenų valdytojas arba atitinkamais 
atvejais duomenų tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti asmens duomenis, iš 
priežiūros institucijos gauna leidimą ir 
taip užtikrina, kad numatytas duomenų 
tvarkymas atitiktų šį reglamentą ir visų 
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pirma būtų sumažinta duomenų 
subjektams kylanti rizika, jeigu duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
norėdamas perduoti asmens duomenis į 
trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, priima sutarties sąlygas, 
kaip nurodyta 42 straipsnio 2 dalies 
d punkte, arba nenustato tinkamų 
apsaugos priemonių teisiškai privalomu 
dokumentu, kaip nurodyta 42 straipsnio 
5 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 34 straipsnį.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nuspęsti, kad trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį, kaip 
apibrėžta 2 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija gali nuspęsti, kad trečioji šalis 
arba jos teritorija, arba su duomenų 
tvarkymu susijęs sektorius toje trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį, kaip 
apibrėžta 2 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos sprendimai neturi būti priimami pagal nagrinėjimo procedūrą. Be to, šiuo atveju 
reikia konsultuotis su Europos duomenų apsaugos valdyba.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį arba jeigu ji nustatė, 
kad trečioji šalis, trečiojoje šalyje esanti 
teritorija ar duomenų tvarkymo sektorius 
ar tarptautinė organizacija neužtikrina 
tinkamo duomenų apsaugos lygio, 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis 
į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai 
tik tuo atveju, jei duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas nustato su asmens 
duomenų apsauga susijusias tinkamas 
apsaugos priemones teisiškai privalomu 
dokumentu.

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentė laikosi EDAPP rekomendacijos, pateiktos jo 2012 m. kovo 7 d. 
nuomonės 220 punkte.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priežiūros institucija, kuri patvirtina 
įmonei privalomas taisykles, turėtų būti ta 
institucija, kuri veikia duomenų valdytojo 
ar tvarkytojo pagrindinės buveinės 
įsteigimo vietoje.

Or. fr

Pagrindimas

29 straipsnio darbo grupė parengė privalomų su įmonėmis susijusių taisyklių tarpusavio 
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pripažinimo sistemą (2005 m. balandžio 14 d., WP 107 ir 2012 m. birželio 6 d. WP 195, skirtą 
duomenų tvarkytojams). Į šį reglamentą reikia įtraukti šią tarpusavio pripažinimo sistemą.
Kompetentingos valdžios institucijos skyrimo kriterijus turėtų būti pagrindinės buveinės vieta, 
kuri nustatyta šio reglamento 51 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu duomenų subjektas, įstaiga, 
organizacija ar asociacija pateikia 
73 straipsnio 2 dalyje nurodytą skundą, 
kompetentinga priežiūros institucija yra 
tos valstybės narės priežiūros institucija, 
kurioje skundas buvo pateiktas. Ši 
priežiūros institucija yra atsakinga už 
tolesnius veiksmus, susijusius su šiuo 
skundu. Ji taip pat yra atsakinga už 
duomenų tvarkymo veiksmus, atliekamus 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo, nepažeidžiant 2 dalies.

Or. fr

Pagrindimas

51 straipsnis yra esminis šio reglamento straipsnis, kuriame nurodyta kompetentinga 
institucija. Tačiau svarbu piliečiams paaiškinti priežiūros institucijos, kuriai teikiamas 
skundas, atsakomybę.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje ir 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, duomenų 

2. Duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo buveinei veikiant keliose 
valstybėse narėse, duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo pagrindinės buveinės 
priežiūros institucija yra kompetentinga 
prižiūrėti duomenų valdytojo arba 
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valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
pagrindinės buveinės priežiūros institucija 
yra kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo 
vykdomą duomenų tvarkymo veiklą visose 
valstybėse narėse, nepažeidžiant šio 
reglamento VII skyriaus nuostatų.

duomenų tvarkytojo vykdomą duomenų 
tvarkymo veiklą visose valstybėse narėse.
Ši priežiūros institucija turi 
bendradarbiauti su kitomis priežiūros 
institucijomis ir Komisija pagal šio 
reglamento VII skyriaus nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia patikslinti, kad, jeigu duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas yra įsisteigę keliose 
valstybėse narėse, kompetentinga institucija neturi išskirtinės kompetencijos ir turi 
bendradarbiauti su kitomis susijusiomis priežiūros institucijomis ir Europos Komisija.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia paaiškinimą.
Tokiu atveju priemonės projektas negali 
būti priimtas dar vieną mėnesį.

4. Jeigu atitinkama priežiūros institucija 
ketina neatsižvelgti į Komisijos nuomonę, 
ji informuoja apie tai Komisiją ir Europos 
duomenų apsaugos valdybą per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir pateikia paaiškinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo, kad šis papildomas laikotarpis nėra pagrįstas.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi tinkamai pagrįstais 
imperatyviais pagrindais, dėl kurių būtina 

Išbraukta.
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skubiai veikti siekiant apsaugoti duomenų 
subjektų interesus 1 dalies a punkte 
nurodytais atvejais, Komisija pagal 87 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą 
priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo 
aktus. Tie aktai lieka galioti ne ilgiau kaip 
12 mėnesių.

Or. fr

Pagrindimas

Ši Komisijos prerogatyva gali pakenkti priežiūros institucijų nepriklausomumui.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų subjektas, dėl kurio 
sprendimą priėmė priežiūros institucija ne 
toje valstybėje narėje, kurioje yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, jis gali prašyti 
priežiūros institucijos valstybėje narėje, 
kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, 
iškelti bylą jo vardu tos kitos valstybės 
narės kompetentingai priežiūros 
institucijai.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši galimybė nenaudinga piliečiams ir gali pakenkti sklandžiam priežiūros institucijų 
bendradarbiavimui pagal suderintą priežiūros sistemą.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
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konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, ar tai yra asmens duomenų 
apsaugos ypatingos kategorijos, kokia yra 
fizinio arba juridinio asmens atsakomybė, 
taip pat į to asmens ankstesnius 
pažeidimus, pagal 23 straipsnį įdiegtas 
technines ir organizacines priemones ir 
nustatytas procedūras ir į tai, kaip 
bendradarbiauta su priežiūros institucija 
siekiant ištaisyti pažeidimą.

Or. fr

Pagrindimas

Tai, ar duomenys priklauso ypatingai kategorijai, turi įtakos baudos sumai.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šio reglamento nesilaikyta pirmą 
kartą ir netyčia, duodamas raštiškas 
įspėjimas ir sankcijos neskiriamos, jeigu:

3. Priežiūros institucija gali duoti raštišką 
įspėjimą neskirdama jokių sankcijų.
Priežiūros institucija gali skirti baudą, 
kurios suma, jeigu pažeidimas pasikartoja 
arba yra vykdomas tyčia, gali būti iki 
1 000 000 EUR, o įmonės atveju – iki 
2 proc. jos metinės pasaulinės apyvartos.

a) asmens duomenis tvarko komercinio 
intereso neturintis fizinis asmuo; arba
b) įmonei arba organizacijai, kurioje yra 
mažiau kaip 250 darbuotojų, asmens 
duomenų tvarkymas tėra pagalbinė 
pagrindinės veiklos dalis.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia išlaikyti didžiausią baudos sumą, kurią gali skirti priežiūros institucija ir kuri gali 
siekti 1 mln. EUR, o įmonėms – 2 proc. jos metinės pasaulinės apyvartos. Tačiau reikia 
išlaikyti priežiūros institucijų nepriklausomumo principą pagal ES pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnio 3 dalį. Be to, taikant nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą ir 
58 straipsnio 3 ir 4 dalis, bus padedama ES vykdyti suderintą administracinių baudų politiką.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 250.000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 
skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis;
b) ima mokestį už informaciją arba 
atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 500.000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 

Išbraukta.
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pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:
a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį;
b) nesuteikia duomenų subjektui 
galimybės susipažinti arba neištaiso 
asmens duomenų pagal 15 ir 16 
straipsnius, arba nepateikia reikšmingos 
informacijos duomenų gavėjui pagal 13 
straipsnį;
c) nepaiso teisės būti pamirštam arba 
teisės reikalauti ištrinti duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima 
visų būtinų veiksmų, kad informuotų 
trečiuosius asmenis, kad duomenų 
subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus pagal 17 straipsnį;
d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 
duomenis į kitą programą, pažeisdamas 
18 straipsnį;
e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;
f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;
g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių 
su saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko 
duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
sąlygų.
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Or. fr

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 1.000.000 EUR, 
o įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 
straipsnius;
b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;
c) neatsižvelgia į duomenų subjekto 
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;
d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį;
e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;
f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį;
g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;
h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
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duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;
h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;
i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;
j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;
k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;
l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;
m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba 
duomenų srautų sustabdymo pagal 
53 straipsnio 1 dalį;
n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 
straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;
o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;

Or. fr
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Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius, 
atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 
5 dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 
straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 
20 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 
dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 
5 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 
straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 
32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 
dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 
11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 
straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 
44 straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 6 
dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 
3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalyje nurodyti 

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 
3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 
dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 
straipsnyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 
straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 
34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 
dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 
straipsnio 7 dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 
82 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalyje 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami neribotam 



Error! Reference source not found. 49/51 Error! Reference source not found.

LT

įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. fr

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 6 
straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje,
14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 
6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 
28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 3 
dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 straipsnio 
5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 34 
straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 dalyje, 
37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 2 
dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 
7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 81 
straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 
83 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl atšaukimo 
panaikinami suteikti tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jame 
nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio 
jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 8 
straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 14 
straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 
17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio 6 
dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 
3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 28 
straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 
32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 
dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 
11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 
straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 
44 straipsnio 7 dalyje, 81 straipsnio 3 
dalyje, 82 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 
3 dalyje nurodytus įgaliojimus. Sprendimu 
dėl atšaukimo panaikinami suteikti tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai.
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojantiems deleguotiesiems aktams.

Or. fr
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 8 
straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 31 
straipsnio 5 dalį, 32 straipsnio 5 dalį, 33 
straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 8 dalį, 35 
straipsnio 11 dalį, 37 straipsnio 2 dalį, 39 
straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 3 dalį, 44
straipsnio 7 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. fr

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu priimami šiame straipsnyje 
nurodyti aktai, Komisija skatina 
technologinį neutralumą.
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