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ĪSS PAMATOJUMS

Regulas priekšlikumā ir iekļauti Direktīvas 95/46/EK principi un nostiprinātas iedzīvotāju 
tiesības personas datu aizsardzības jomā. Atzinuma sagatavotāja atzinīgi novērtē Eiropas 
Komisijas darbu. 

Tādēļ atzinuma sagatavotāja vēlas izteikt šādas piezīmes: 

Neskatoties uz atsevišķu pušu iebildumiem, atzinuma sagatavotāja vēlas saglabāt personas 
datu paplašināto definīciju un nepārprotamas piekrišanas principu kā likumīgas apstrādes 
kritēriju. Šie divi priekšnosacījumi ir nepieciešami, lai varētu efektīvi aizsargāt minētās 
pamattiesības un viest uzticību līdzpilsoņos, jo īpaši digitālajā pasaulē.

Atzinuma sagatavotāja ierosina pastiprināt bērnu aizsardzību, paplašinot 8. panta 
piemērošanas jomu, lai ietvertu tajā jebkādu preču un pakalpojumu pārdošanu un 
neaprobežotos tikai ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem. 

Turklāt atzinuma sagatavotāja ierosina svītrot 18. pantu, kas paredz datu pārnesamības 
tiesības. Direktīvas priekšlikumā paredzētās jaunās tiesības nenodrošina nekādu pievienoto 
vērtību iedzīvotājiem salīdzinājumā ar regulas priekšlikuma 15. pantā paredzētajām piekļuves 
tiesībām, ļaujot datu subjektam saņemt paziņojumu par datiem, kas tiek apstrādāti. 

Atzinuma sagatavotāja vēlas skaidri ieviest vispārējo pārziņa atbildības principu. Regulas 
priekšlikumā ir noteikti pārziņu pienākumi, lai nodrošinātu datu subjektam piešķirto tiesību 
efektīvu īstenošanu. Tomēr ir jāiegulda vēl vairāk darba, lai skaidri nostiprinātu vispārējo 
atbildības principu.

Vēl ir jānostiprina tiesības tikt aizmirstam. 17. panta 2. punktā ir noteikts rīcības pienākums 
pārziņa vadošajā iestādē attiecībā uz datiem, ko apstrādā trešās personas. Atzinuma 
sagatavotāja ierosina ieviest pienākumu pārzinim informēt datu subjektu par atskaitēm, kuras 
pēc tā pieprasījuma sniedz minētās trešās personas. 

Ir būtiski pilnveidoti un precizēti noteikumi par datu pārsūtīšanu trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām. Atzinuma sagatavotāja ierosina ieviest saistošu uzņēmumu 
noteikumu savstarpējās atzīšanas sistēmu, ko jau ir izdarījusi darba grupa 29. pantā. 
Attiecīgajā jomā kompetentās iestādes atrašanās vietai būtu jābūt turpat, kur atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja galvenā institūcija. 

Attiecībā uz kontroles iestāžu pilnvarām atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē vienota 
kontaktpunkta principa pieņemšanu, kas vienkāršos komersantu, kuri darbojas vairākās 
dalībvalstīs, uzdevumu. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka iedzīvotāji galvenokārt vēršas pie 
iestādes savā izcelsmes valstī un uzskata, ka viņu tiesību ievērošana ir jānodrošina tieši šai 
iestādei. Vienotā kontaktpunkta principa piemērošana nedrīkst pārvērst citas iestādes par 
vienkāršām „pastkastītēm”. Atzinuma sagatavotāja ierosina precizēt, ka vadošās iestādes 
pienākums ir sadarboties ar citām iesaistītajām kontroles iestādēm un Eiropas Komisiju 
saskaņā ar regulas 7. nodaļas noteikumiem. 
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Attiecībā uz administratīvo sodu atzinuma sagatavotāja pauž atzinību par regulas 
priekšlikumā paredzētajām ievērojamajām summām. Tomēr kontroles iestādēm ir jābūt 
pietiekami lielai rīcības brīvībai attiecībā uz soda naudas piespriešanu. Ir jāatgādina, ka ES 
Pamattiesību hartas 8. panta 3. punktā ir paredzēts kontroles iestāžu neatkarības princips. 
Saskaņotības kontroles mehānisms varētu sekmēt saskaņotu politiku soda naudu jomā ES 
teritorijā. 

Visbeidzot, regulas priekšlikumā ir paredzēti ļoti daudzi deleģētie un īstenošanas akti. Daži no 
šiem aktiem ir vajadzīgi, jo tie papildina regulu ar nebūtiskiem elementiem, un atzinuma 
sagatavotāja ierosina vienkārši atcelt pārējos aktus. Šis jautājums ir atsevišķi jāizskata 
Juridiskajā komitejā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta regulas 37. panta 1. punktu Juridiskā 
komiteja ir kompetenta pārbaudīt jebkuras likumdošanas iniciatīvas tiesisko pamatu un pēc 
savas iniciatīvas vai par jautājuma izskatīšanu kompetentās komitejas pieprasījuma lemt par 
deleģēto un īstenošanas aktu izmantošanu. 

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šī regula nebūtu jāpiemēro fiziskas 
personas īstenotai personas datu apstrādei, 
ja šie dati ir tikai personiska vai sadzīviska 
rakstura, kā, piemēram, korespondence un 
adrešu saraksti, un apstrādei nav nekāda 
peļņas gūšanas nolūka, un tā nekādi nav 
saistīta ar profesionālu vai komerciālu 
darbību. Izņēmums nebūtu jāpiemēro arī 
pārziņiem vai apstrādātājiem, kas 
nodrošina personas datu apstrādes 
līdzekļus šādām personiska vai sadzīviska 
rakstura darbībām.

(15) Šī regula nebūtu jāpiemēro fiziskas 
personas īstenotai personas datu apstrādei, 
ja šie dati ir tikai personiska vai sadzīviska 
rakstura, kā, piemēram, korespondence un 
adrešu saraksti, un apstrādei nav nekāda 
peļņas gūšanas nolūka, un tā nekādi nav 
saistīta ar profesionālu vai komerciālu 
darbību un neparedz minēto datu 
pieejamību nenoteiktam personu skaitam. 
Izņēmums nebūtu jāpiemēro arī pārziņiem 
vai apstrādātājiem, kas nodrošina personas 
datu apstrādes līdzekļus šādām personiska
vai sadzīviska rakstura darbībām.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē šā izņēmuma piemērošanas joma, jo īpaši sociālo tīklu straujās attīstības dēļ, 
kuros ir iespējams dalīties ar informāciju ar simtiem personu. EST (lietas C-101/01 un C-



PA\911497LV.doc 5/49 PE494.710v01-00

LV

73/07) ir atzinusi, ka pieejamība „nenoteiktam personu skaitam” ir šā izņēmuma 
piemērošanas kritērijs. EDAU ir tāds pats viedoklis.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, 
fiziskām personām var piešķirt tiešsaistes 
identifikatorus, ko izmanto viņu ierīces, 
lietojumprogrammas, rīki un protokoli, kā 
piemēram interneta protokola adreses vai 
sīkdatņu identifikatori. Tādējādi iespējams 
tiek atstātas pēdas, ko savienojumā ar 
unikāliem identifikatoriem vai citu 
informāciju, ko saņem serveri, var 
izmantot, lai veidotu fizisku personu 
profilus un tos identificētu. No tā var 
secināt, ka identifikācijas numurus, 
atrašanās vietas datus, tiešsaistes 
identifikatorus vai citus īpašus faktorus 
pašus par sevi ne vienmēr vajag uzskatīt 
par personas datiem.

(24) Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, 
fiziskām personām var piešķirt tiešsaistes 
identifikatorus, ko izmanto viņu ierīces, 
lietojumprogrammas, rīki un protokoli, kā,
piemēram, interneta protokola adreses vai 
sīkdatņu identifikatori. Tādējādi iespējams 
tiek atstātas pēdas, ko savienojumā ar 
unikāliem identifikatoriem vai citu 
informāciju, ko saņem serveri, var 
izmantot, lai veidotu fizisku personu 
profilus un tos identificētu. No tā var 
secināt, ka ikvienā gadījumā un atkarībā 
no jauninājumiem tehnoloģiju jomā ir 
jāpārbauda, vai identifikācijas numurus, 
atrašanās vietas datus, tiešsaistes 
identifikatorus vai citus īpašus faktorus 
pašus par sevi vajag uzskatīt par personas 
datiem.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā jaunu tiešsaistes pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanos un nepārtraukto 
attīstību tehnoloģiju jomā, ir jānodrošina paaugstināts iedzīvotāju personas datu aizsardzības 
līmenis. Tāpēc būtu nepieciešama pārbaude katrā atsevišķā gadījumā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu piemērotu metodi, kas 
ļauj sniegt brīvu, konkrētu un apzinātu 

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

atrašanās vietas noteikšanai. Pārziņa 
galvenajai institūcijai būtu jābūt vietai 
Savienībā, kur pieņem lēmumus par 
personas datu aizsardzības politiku, ņemot 
vērā minētās institūcijas dominējošo 
ietekmi attiecībā pret citām institūcijām, 
jo īpaši uzņēmumu grupas gadījumā, 
tiesību aktu par personas datu aizsardzību 
vai tiesību aktu par datu aizsardzību 
īstenošanā. Apstrādātāja galvenās 
institūcijas atrašanās vietai būtu jābūt 
galvenās pārvaldes institūcijas atrašanās 
vietai Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

Gan valsts kontroles iestādes, gan EDAU pieprasa izstrādāt precīzu galvenās institūcijas 
definīciju, jo īpaši uzņēmumu grupas gadījumā, kas darbojas vairākās dalībvalstīs. Šim 
jēdzienam ir būtiska nozīme kompetentās iestādes noteikšanā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

valsts iestādēm ar likumu ir jānosaka 
likumdevējam, šis juridiskais pamats 
nebūtu piemērojams apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. fr

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina saglabāt Direktīvā 95/46/EK izmantoto formulējumu. 
Jāatgādina, ka regula attiecas ne tikai uz digitālo pasauli, bet būs attiecināma arī uz 
darbībām nesaistē. Lai finansētu darbības, atsevišķās nozarēs, piemēram, žurnālu izdošanas 
nozarē, ir jāizmanto ārējie resursi saziņai ar potenciālajiem jaunajiem abonentiem. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Vēl aizvien nav iespējams precīzi noteikt, cik ilgi tiks uzglabāti personas dati, jo īpaši, ja tos 
uzglabā dažādiem nolūkiem.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Vēl aizvien nav iespējams precīzi noteikt, cik ilgi tiks uzglabāti personas dati, jo īpaši, ja tos 
uzglabā dažādiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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strukturētā un plaši izmantotā formātā, 
vajadzētu būt tiesībām iegūt savu datu 
kopiju plaši izmantotā elektroniskā 
formātā. Datu subjektam būtu jāatļauj arī 
nosūtīt datus, ko viņš ir sniedzis, no 
vienas automatizētas lietotnes, piemēram, 
sociālā tīkla, uz citu. Tas būtu 
piemērojams, ja datu subjekts sniedza 
datus automatizētas apstrādes sistēmai, 
pamatojoties uz piekrišanu vai izpildot 
līgumu.

Or. fr

Pamatojums

Datu subjektiem ir piekļuves tiesības, kas izklāstītas regulas priekšlikuma 15. pantā. 
Piekļuves tiesības dod visiem datu subjektiem tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai viņu 
personas dati tiek apstrādāti. 18. pantā, kas dod datu subjektiem iespēju iegūt viņu datu 
kopiju, nav paredzēta iedzīvotāju personas datu papildu aizsardzība un rada neskaidrības 
attiecībā uz precīzu piekļuves tiesību, kas ir pamattiesības, darbības jomu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Būtu jāparedz vispusīga pārziņa 
atbildība par personas datu apstrādi, ko 
veic pārzinis vai pārziņa vārdā. Jo īpaši 
pārzinim būtu jāuzliek pienākums 
nodrošināt un uzskatāmi parādīt, ka katra 
apstrādes darbība notiek saskaņā ar šo 
regulu.

(60) Būtu jāparedz vispārēja pārziņa 
atbildība par personas datu apstrādi, ko 
veic pārzinis vai pārziņa vārdā. Jo īpaši 
pārzinim būtu jāuzliek pienākums 
nodrošināt un uzskatāmi parādīt, ka katra 
apstrādes darbība notiek saskaņā ar šo 
regulu.

Or. fr

Pamatojums

Lai stiprinātu personas datu aizsardzību; ir skaidri jāparedz vispārējais apstrādes pārziņas 
atbildības princips.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Datu subjekta tiesību un brīvību 
aizsardzība un pārziņa un apstrādātāja 
pienākumi un atbildība, arī saistībā ar 
uzraudzības iestāžu uzraudzību un 
īstenotajiem pasākumiem, prasa skaidri 
sadalīt pienākumus saskaņā ar šo regulu, 
tostarp arī tajos gadījumos, kad pārzinis 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus nosaka kopā ar citiem pārziņiem 
vai gadījumos, kad apstrādes darbības tiek 
veiktas pārziņa vārdā.

(62) Datu subjekta tiesību un brīvību 
aizsardzība un pārziņa un apstrādātāja 
pienākumi un atbildība, arī saistībā ar 
uzraudzības iestāžu uzraudzību un 
īstenotajiem pasākumiem, prasa skaidri 
sadalīt pienākumus saskaņā ar šo regulu, 
tostarp arī tajos gadījumos, kad pārzinis 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus nosaka kopā ar citiem pārziņiem,
vai gadījumos, kad apstrādes darbības tiek 
veiktas pārziņa vārdā. Solidāras atbildības 
gadījumā apstrādātājs, kas novērsa datu 
subjektam nodarīto kaitējumu, var 
iesniegt prasību pret pārzini, lai pieprasītu 
atlīdzību, ja apstrādātājs ir rīkojies 
saskaņā ar tiesību aktu, kas to saista ar 
pārzini.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar definīciju apstrādātājs rīkojas pārziņa uzdevumā. Tādējādi, ja apstrādātājs rūpīgi 
ievēro tam sniegtos norādījumus, atbildība par personas datu apstrādes pārkāpumu būtu 
jāuzņemas pārzinim, nevis apstrādātājam, un tam nebūtu jāietekmē datu subjekta tiesības uz 
atlīdzību.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim vai 
apstrādātājam būtu jādokumentē katra 
apstrādes darbība. Katram pārzinim un 
apstrādātājam vajadzētu būt pienākumam 
sadarboties ar uzraudzības iestādi un pēc 

(65) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim vai 
apstrādātājam būtu jāsaglabā dokumentārs 
pierādījums par visām apstrādes sistēmām 
un procedūrām, par kurām tas atbild. 
Katram pārzinim un apstrādātājam 
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pieprasījuma darīt šo dokumentāciju 
pieejamu, lai tā varētu kalpot apstrādes 
darbību uzraudzības vajadzībām.

vajadzētu būt pienākumam sadarboties ar 
uzraudzības iestādi un pēc pieprasījuma 
darīt šo dokumentāciju pieejamu, lai tā 
varētu kalpot apstrādes darbību 
uzraudzības vajadzībām.

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka ir noticis šāds personas datu 
aizsardzības pārkāpums, pārzinim 
nekavējoties būtu jāpaziņo par pārkāpumu 
uzraudzības iestādei, ja iespējams, 24 
stundu laikā. Ja to nevar paveikt 24 
stundu laikā, paziņojumam būtu 
jāpievieno paskaidrojums par kavēšanās 
iemesliem. Personas, kuru datus var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tie varētu veikt
nepieciešamos piesardzības pasākumus. 
Pārkāpumu būtu jāuzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 

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

pazemojums vai reputācijas aizskārums. 
Paziņojumā būtu jāapraksta personas datu 
aizsardzības pārkāpuma būtība, kā arī 
ieteikumi, kā attiecīga persona varētu 
mīkstināt iespējamās negatīvās sekas. 
Paziņošana datu subjektam būtu jāveic pēc 
iespējas ātrāk un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citas 
attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

Or. fr

Pamatojums

Pārkāpuma gadījumā pārzinim vispirms būtu jāpievērš īpaša uzmanība visu attiecīgo 
pasākumu veikšanai, lai nepieļautu pārkāpuma turpināšanos. Pienākumam 24 stundu laikā 
informēt kompetento kontroles iestādi un soda piemērošanai tā neievērošanas gadījumā var 
būt pretējs efekts. Turklāt saskaņā ar darba grupas 2012. gada 23. marta atzinuma 29. pantā 
pausto uzskatu paziņojums nebūtu jāiesniedz par maziem pārkāpumiem, lai nepārslogotu 
kontroles iestādes.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
82. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(82) Komisija tāpat var atzīt, ka trešā 
valsts, trešās valsts teritorija vai apstrādes 
nozare, vai starptautiska organizācija 
nepiedāvā pietiekamu aizsardzības līmeni. 
Attiecīgi personas datu nosūtīšana uz šo 
trešo valsti būtu jāatļauj, ja ir 
nodrošinātas attiecīgas garantijas vai tā 
atbilst šajā regulā paredzētajiem 
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valsti vai starptautisku organizāciju. izņēmumiem. 

Or. fr

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ņem vērā EDAU ieteikumu, kas iekļauts 2012. gada 7. marta atzinumā 
(220. punkts).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
85.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85a) Uzņēmumu grupa, kas ir iecerējusi 
iesniegt apstiprināšanai saistošus 
uzņēmumu noteikumus, var ierosināt, ka 
vadošās iestādes pienākumus uzņemas 
kontroles iestāde. Vadošajai iestādei būtu 
jābūt tās dalībvalsts kontroles iestādei, 
kurā atrodas pārziņa vai apstrādātāja 
galvenā institūcija.

Or. fr

Pamatojums

Darba grupa 29. pantā ir paredzējusi saistošo uzņēmumu noteikumu savstarpējās atzīšanas 
sistēmu (2005. gada 14. aprīļa WP 107). Minētā savstarpējās atzīšanas sistēma būtu jāiekļauj 
šajā regulā. Kompetentās iestādes noteikšanas kritērijam būtu jābūt galvenās institūcijas 
atrašanās vietai, kā ir paredzēts šīs regulas 51. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
115. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(115) Gadījumos, kad uzraudzības iestāde, 
kas atrodas citā dalībvalstī nerīkojas vai ir 
īstenojusi nepietiekamus pasākumus 
saistībā ar sūdzību, datu subjekts var lūgt 
uzraudzības iestādi savas pastāvīgās 

svītrots
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dzīvesvietas dalībvalstī iesniegt 
kompetentajā citas dalībvalsts tiesā 
prasību pret attiecīgo uzraudzības iestādi. 
Uzraudzības iestāde, kurai izteikts šāds 
pieprasījums, var lemt, vai ir pamats 
izpildīt šādu pieprasījumu ar noteikumu, 
ka šo lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Or. fr

Pamatojums

Šī iespēja nenodrošina iedzīvotājiem nekādu pievienoto vērtību un var apdraudēt kontroles 
iestāžu sekmīgu sadarbību saskaņotības kontroles mehānisma ietvaros.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
118. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(118) Jebkurus zaudējumus, kurus persona 
var ciest nelikumīgas apstrādes rezultātā, 
būtu jākompensē pārzinim vai 
apstrādātājam, kuru var atbrīvot no 
atbildības, ja tas pierāda, ka nav atbildīgs 
par zaudējumiem, īpaši gadījumos, kad tas 
konstatē datu subjekta vainu vai force 
majeure gadījumā.

(118) Jebkurus zaudējumus, kurus persona 
var ciest nelikumīgas apstrādes rezultātā, 
būtu jākompensē pārzinim vai 
apstrādātājam, kuru var atbrīvot no 
atbildības, ja tas pierāda, ka nav atbildīgs 
par zaudējumiem, īpaši gadījumos, kad tas 
konstatē datu subjekta vainu vai force 
majeure gadījumā. Solidāras atbildības 
gadījumā apstrādātājs, kas novērsa datu 
subjektam nodarīto kaitējumu, var 
iesniegt prasību pret pārzini, lai pieprasītu 
atlīdzību, ja apstrādātājs ir rīkojies 
saskaņā ar tiesību aktu, kas to saista ar 
pārzini.

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā ir iekļauts pārziņa atbildības vispārējais princips (5.f un 22. pants), kas 
ir jāievēro un jāizskaidro. Saskaņā ar definīciju apstrādātājs rīkojas pārziņa uzdevumā. 
Turklāt gadījumā, ja apstrādātājs neievēro tam dotos norādījumus, 26. panta 4. punktā ir 
paredzēts, ka to uzskata par pārzini.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
129. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fiziku personu 
pamattiesības un brīvības un, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Jo īpaši deleģētos aktus būtu 
jāpieņem par apstrādes likumīgumu; 
precizējot kritērijus un nosacījumus 
saistībā ar bērna sniegtu piekrišanu; par 
īpašu kategoriju datu apstrādi; precizējot 
kritērijus un nosacījumus, kad prasības 
un maksa par datu subjektu tiesību 
izmantošanu ir acīmredzami pārmērīgas;
nosakot kritērijus un prasības informācijai, 
kas jāsniedz datu subjektam, un saistībā ar 
piekļuves tiesībām; par tiesībām tikt 
aizmirstam un tiesībām uz dzēšanu; par 
pasākumiem, kas balstās uz profilēšanu; 
par kritērijiem un prasībām saistībā ar 
pārziņa atbildību un integrētu datu 
aizsardzību un datu aizsardzību pēc 
noklusējuma; par apstrādātāju; nosakot 
kritērijus un prasības apstrādes
dokumentēšanai un drošībai; par 
kritērijiem un prasībām personas datu 
aizsardzības pārkāpuma konstatēšanai un 
paziņošanai uzraudzības iestādei un par 
apstākļiem, kādos personas datu 
aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu; par kritērijiem un 
nosacījumiem apstrādes darbībām, kurām 
nepieciešams datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums; par kritērijiem un prasībām, 
nosakot augsta līmeņa īpašo risku, kam 
nepieciešama iepriekšēja apspriešanās; par 
datu aizsardzības inspektora iecelšana un 
uzdevumiem; par profesionālās ētikas 
kodeksiem; par kritērijiem un prasībām 

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

apstrādi vēstures, statistikas un zinātniskās 
izpētes nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba ietvaros rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas datu 
apstrādi; standarta procedūras un formas 
datu subjekta tiesību izmantošanai;
standarta formas datu subjekta 
informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu 
aizsardzību pēc noklusējuma un
dokumentāciju; īpašas prasības apstrādes 
drošībai; standarta formāts un procedūras 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai uzraudzības iestādei un 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai datu subjektam; standarti un 

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas datu 
apstrādi; standarta formas datu subjekta 
informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar piekļuvi datiem; 
standarta formas saistībā ar pārziņa 
atbildību par dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; standarta 
formāts un procedūras personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai 
uzraudzības iestādei un personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai datu 
subjektam; standarti un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam; 
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras; 
sertifikācijas tehniskie standarti un 



PE494.710v01-00 18/49 PA\911497LV.doc

LV

procedūras datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumam; iepriekšējas atļaujas un 
iepriekšējas apspriešanās formas un 
procedūras; sertifikācijas tehniskie 
standarti un mehānismi; aizsardzības 
līmeņa pietiekamība trešā valstī vai tās 
teritorijā, vai apstrādes nozarē, vai 
starptautiskā organizācijā; Savienības 
tiesībās neatļauta izpaušana; savstarpējā 
palīdzība; kopīgās operācijas; lēmumi 
konsekvences mehānisma ietvaros. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāris Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā sakarā Komisijai būtu 
jāapsver īpašus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

mehānismi; aizsardzības līmeņa 
pietiekamība trešā valstī vai tās teritorijā, 
vai apstrādes nozarē, vai starptautiskā 
organizācijā; Savienības tiesībās neatļauta 
izpaušana; savstarpējā palīdzība; kopīgās 
operācijas; lēmumi konsekvences 
mehānisma ietvaros. Šīs pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāris 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā sakarā Komisijai būtu 
jāapsver īpašus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
131. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(131) Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, 
pieņemot precizējošās standarta formas 
saistībā ar bērna piekrišanu; standarta 
procedūras un formas datu subjekta tiesību 
izmantošanai; standarta formas datu 
subjekta informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar tiesībām uz piekļuvi 
un tiesībām uz datu pārnesamību; 
standarta formas saistībā ar pārziņa 
atbildību par integrētu datu aizsardzību, 
datu aizsardzību pēc noklusējuma un
dokumentāciju; īpašas prasības apstrādes 
drošībai; standarta formātu un procedūras 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 

(131) Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, 
pieņemot precizējošās standarta formas 
saistībā ar bērna piekrišanu; standarta 
procedūras un formas datu subjekta tiesību 
izmantošanai; standarta formas datu 
subjekta informēšanai; standarta formas un 
procedūras saistībā ar tiesībām uz piekļuvi; 
standarta formas saistībā ar pārziņa 
atbildību par dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; standarta 
formātu un procedūras personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai 
uzraudzības iestādei un personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai datu 
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paziņošanai uzraudzības iestādei un 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai datu subjektam; standartus un 
procedūras datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumam; iepriekšējas atļaujas un 
iepriekšējas apspriešanās formas un 
procedūras; sertifikācijas tehniskos 
standartus un mehānismus; noteikumus 
par aizsardzības līmeņa pietiekamību 
trešā valstī vai tās teritorijā, vai apstrādes 
nozarē, vai starptautiskā organizācijā;
noteikumus par Savienības tiesībās 
neatļautu izpaušanu; noteikumus par 
savstarpējo palīdzību; noteikumus par 
kopīgām operācijām; lēmumus saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, ja tie ir 
vispārīgi piemērojami akti.

subjektam; standartus un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam; 
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras; 
sertifikācijas tehniskos standartus un 
mehānismus; noteikumus par Savienības 
tiesībās neatļautu izpaušanu; noteikumus 
par savstarpējo palīdzību; noteikumus par 
kopīgām operācijām; lēmumus saskaņā ar 
konsekvences mehānismu, ja tie ir 
vispārīgi piemērojami akti.

Or. fr

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
139. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(139) Kā ir uzsvērusi Eiropas Savienības 
Tiesa un ņemot vērā faktu, ka personas 
datu aizsardzība nav absolūta prerogatīva, 
bet ir jāņem vērā saistībā ar tās funkciju 
sabiedrībā un jālīdzsvaro ar citām 
pamattiesībām, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šī regula ievēro 
visas pamattiesības un principus, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 
ietverti Līgumos, jo īpaši tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, mājokļa un 
saziņas neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, domu, 
pārliecības un ticības brīvību, vārda un 
informācijas brīvību, darījumdarbības 
brīvību, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu, kā arī tiesības 
uz kultūru, reliģiju un valodu 
daudzveidību,

(139) Kā ir uzsvērusi Eiropas Savienības 
Tiesa un ņemot vērā faktu, ka personas 
datu aizsardzība nav absolūta prerogatīva, 
bet ir jāņem vērā saistībā ar tās funkciju 
sabiedrībā un jālīdzsvaro ar citām tiesībām, 
kas ir paredzētas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šī regula ievēro 
visas pamattiesības un principus, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 
ietverti Līgumos, jo īpaši tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, mājokļa un 
saziņas neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, domu, 
pārliecības un ticības brīvību, vārda un 
informācijas brīvību, darījumdarbības 
brīvību, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu, kā arī tiesības 
uz kultūru, reliģiju un valodu 
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daudzveidību,

Or. fr

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā;

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā 
un ja personas datus nepadara pieejamus 
nenoteiktam personu skaitam;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē šā izņēmuma piemērošanas joma, jo īpaši sociālo tīklu straujās attīstības dēļ, 
kuros ir iespējams dalīties ar informāciju ar simtiem personu. EST (lietas C-101/01 un C-
73/07) ir atzinusi, ka pieejamība „nenoteiktam personu skaitam” ir šā izņēmuma 
piemērošanas kritērijs. EDAU ir tāds pats viedoklis.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) “pietiekami anonimizēti dati” ir dati, 
kuros personiska vai materiāla rakstura 
informāciju var sasaistīt ar noteiktu 
personu vai identificēt tikai tādā 
gadījumā, ja iegulda nesamērīgi daudz 
laika, finanšu līdzekļu un pūļu;

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikuma 23. apsvērumā ir precizēts, ka datu aizsardzības principi nav 
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attiecināmi uz pietiekami anonimizētiem datiem. Atzinuma sagatavotāja ierosina ieviest šā 
termina definīciju, lai uzlabotu tiesisko noteiktību. Šāda definīcija ir izmantota Vācijas 
2001. gada 23. maija Federālā likuma par personas datu aizsardzību 3. panta 6. punktā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta” 
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur
lemj par politiku personas datu
aizsardzības jomā, ņemot vērā minētās 
institūcijas dominējošo ietekmi attiecībā 
pret citām institūcijām, jo īpaši 
uzņēmumu grupas gadījumā, tiesību aktu 
par personas datu aizsardzību vai tiesību 
aktu par datu aizsardzību īstenošanā; ja 
lēmumus par personas datu apstrādes 
nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem 
nepieņem Savienībā, galvenās institūcijas 
atrašanās vieta ir tur, kur notiek galvenās 
apstrādes darbības saistībā ar pārziņa 
institūcijas darbībām Savienībā. Attiecībā 
uz apstrādātāju “galvenās institūcijas 
atrašanās vieta” ir tā centrālās pārvaldes 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā;

Or. fr

Pamatojums

Gan valsts kontroles iestādes, gan EDAU pieprasa izstrādāt precīzu galvenās institūcijas 
definīciju, jo īpaši uzņēmumu grupas gadījumā, kas darbojas vairākās dalībvalstīs. Šim 
jēdzienam ir būtiska nozīme kompetentās iestādes noteikšanā. 

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

personu, kurām dati tiek atklāti, likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

Or. fr

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina saglabāt Direktīvā 95/46/EK izmantoto formulējumu. 
Jāatgādina, ka regula attiecas ne tikai uz digitālo pasauli, bet būs attiecināma arī uz 
darbībām nesaistē. Lai finansētu darbības, atsevišķās nozarēs, piemēram, žurnālu izdošanas 
nozarē, ir jāizmanto ārējie resursi saziņai ar potenciālajiem jaunajiem abonentiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā ir paredzēts ievērojams deleģēto aktu skaits, kam nav pamatojuma. 
Precīzāk, attiecīgajā jomā jau pastāv judikatūra, un piekrišanas bērnu personas datu 
apstrādei regulējums ir noteikts 8. pantā.
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalsts, kurā dzīvo persona, kurai 
nav tiesībspējas un rīcībspējas, tiesību 
aktus piemēro, lai noteiktu apstākļus, 
kādos minētajai personai piešķir atļauju 
vai pilnvarojumu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstu bērnu personas datu aizsardzības līmeni, ir jāpaplašina 8. panta 
piemērošanas joma, un tas būtu attiecināms ne tikai uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumiem.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Informācijai vai paziņojumam par datu apstrādi ir jābūt skaidram un saprotamam. Norāde 
„kas pielāgota datu subjektam” var radīt tiesisko nenoteiktību. Ir samērīgi noteikt īpašu 
pienākumu tikai attiecībā uz bērniem, kas veido īpašu grupu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nav atbilstīgi precizēt šo pasākumu deleģētā aktā. Dalībvalstu kontroles iestādes ir 
kompetentākas risināt iespējamās grūtības.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas 
un standarta procedūras saziņai, kas 
minēta 2. punktā, ietverot elektronisko 
formātu. Šajā sakarā Komisija pieņem 
atbilstošus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstu kontroles iestādes ir kompetentākas risināt iespējamās grūtības.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;

c) kritēriji, kas ļauj noteikt termiņu, cik 
ilgi personas dati tiks glabāti katram 
noteiktajam nolūkam;

Or. fr

Pamatojums

Vēl aizvien nav iespējams precīzi noteikt, cik ilgi tiks uzglabāti personas dati, jo īpaši, ja tos 
uzglabā dažādiem nolūkiem. 
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Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) attiecīgā gadījumā informācija, ka 
pārzinis paredz nosūtīt datus uz trešo valstu 
vai starptautisku organizāciju, un 
informācija par aizsardzības līmeni, ko 
nodrošina šī trešā valsts vai starptautiskā 
organizācija, atsaucoties uz Komisijas
lēmumu par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību;

g) attiecīgā gadījumā informācija, ka 
pārzinis paredz nosūtīt datus uz trešo valstu 
vai starptautisku organizāciju, un 
informācija par Komisijas lēmuma par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību esamību 
vai neesamību;

Or. fr

Pamatojums

Informācija par Komisijas lēmuma priekšmetu vai lēmuma esamību vai neesamību nodrošina 
pietiekamu datu subjekta informētības līmeni un precizē pārziņa pienākumu.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) jebkuru citu papildu informāciju, kas ir
vajadzīga, lai garantētu godprātīgu apstrādi 
attiecībā pret datu subjektu, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, kādos personas datus 
vāc.

h) jebkuru citu papildu informāciju, ko 
pārzinis uzskata par vajadzīgu, lai 
garantētu godprātīgu apstrādi attiecībā pret 
datu subjektu, ņemot vērā konkrētos 
apstākļus, kādos personas datus vāc.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē šā noteikuma piemērošanas joma, kā arī tas, ka pārziņi var nodrošināt augstāku 
pārredzamības līmeni.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Datu subjektam ir tiesības saņemt no 
pārziņa paziņojumu par apstrādē esošajiem 
personas datiem. Ja datu subjekts 
pieprasījumu iesniedz elektroniski, 
informāciju sniedz elektroniski, izņemot, ja 
datu subjekts pieprasa savādāk. Pārzinis 
veic visus saprātīgus pasākumus, lai 
pārbaudītu datu subjekta, kas pieprasa 
piekļuvi datiem, identitāti.

Or. fr

Pamatojums

Piekļuves tiesības nedrīkst kļūt par iemeslu ļaunprātīgai izmantošanai, jo īpaši, ja 
pieprasījumu iesniedz elektroniski. Tāpēc pārzinim ir jāpārbauda tās personas identitāte, kas 
pieprasa piekļuvi datiem, un jāspēj pierādīt, ka tas ir rīkojies ļoti rūpīgi. 

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 1. punktā minētais pārzinis informē 
datu subjektu par atskaitēm, kuras pēc tā 
pieprasījuma ir sniegušas 2. punktā 
minētās trešās personas.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānostiprina datu subjekta tiesības. 17. panta 2. punktā ir noteikts rīcības pienākums 
pārzinim. Šis pienākums būtu jāpapildina vismaz ar pienākumu informēt par atskaitēm, kuras 
sniegušas trešās personas, kas apstrādā attiecīgos personas datus.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības uz datu pārnesamību svītrots

1. Datu subjektam ir tiesības gadījumos, 
kad personas datus apstrādā 
elektroniskiem līdzekļiem un strukturētā 
un plaši izmantotā formātā, iegūt no 
pārziņa apstrādāto datu kopiju plaši 
izmantotā elektroniskā un strukturētā 
formātā, kas ļauj datu subjektam šos 
datus turpmāk izmantot.
2. Ja datu subjekts ir sniedzis personas 
datus un apstrāde pamatojas uz 
piekrišanu vai līgumu, datu subjektam ir 
tiesības nosūtīt šos personas datus un 
jebkuru citu datu subjekta sniegto 
informāciju, kas glabājas automatizētas 
apstrādes sistēmā, uz citu automatizētas 
apstrādes sistēmu plaši izmantotā 
elektroniskā formātā, un pārzinim, no 
kura dati tiek izņemti, nav tiesību to 
aizkavēt.
3. Komisija var noteikt elektronisko 
formātu, kas minēts 1. punktā, un 
tehniskos standartus, modalitātes un 
procedūras personas datu nosūtīšanai 
saskaņā ar 2. punktu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Datu subjektiem ir piekļuves tiesības, kas izklāstītas regulas priekšlikuma 15. pantā. 
Piekļuves tiesības dod visiem datu subjektiem tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai viņu 
personas dati tiek apstrādāti. 18. pantā, kas dod datu subjektiem iespēju iegūt viņu datu 
kopiju, nav paredzēta iedzīvotāju personas datu papildu aizsardzība un rada neskaidrības 
attiecībā uz precīzu piekļuves tiesību, kas ir pamattiesības, darbības jomu.



PA\911497LV.doc 29/49 PE494.710v01-00

LV

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Leģislatīvajā pasākumā, kas minēts 
1. punktā, jo īpaši ietver konkrētus 
noteikumus vismaz par mērķiem, kas 
jāsasniedz ar apstrādi, un pārziņa iecelšanu.

2. Leģislatīvajā pasākumā, kas minēts 
1. punktā, jo īpaši ietver konkrētus 
noteikumus vismaz par apstrādes 
mērķiem, mērķiem, kas jāsasniedz ar 
apstrādi, un pārziņa iecelšanu.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni ierobežojuma gadījumā, tiesību aktos ir 
jāparedz arī personas datu apstrādes mērķi.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārziņa atbildība Pārziņa atbildības vispārējais princips

Or. fr

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda regulas priekšlikuma 4. nodaļā netieši noteiktais atbildības princips, lai 
nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pārzinis īsteno mehānismus, kas pēc 
noklusējuma nodrošina, ka vāc tikai 
noteiktiem, skaidriem un likumīgiem 
nolūkiem vajadzīgos personas datus un 
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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.

apstrādā 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. fr

Pamatojums

Noklusētā datu aizsardzība ir jauns regulas priekšlikumā iekļauts princips. Tā piemērošanas 
joma nav skaidra. Tāpēc tas ir jātuvina regulas priekšlikuma 5. pantā minētajiem vispārējiem 
datu apstrādes principiem, lai neizraisītu tiesisko nenoteiktību un nodrošinātu augstāku 
aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis regulas priekšlikums ir attiecināms uz visām tiešsaistes un nesaistes nozarēm. Komisija 
nav atbildīga par deleģēto aktu pieņemšanu attiecībā uz integrētu datu aizsardzību un datu 
aizsardzību pēc noklusējuma, kas var apdraudēt tehnoloģiskās inovācijas. Dalībvalstu 
kontroles iestādes un Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir kompetentāka risināt iespējamās 
grūtības.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis regulas priekšlikums ir attiecināms uz visām tiešsaistes un nesaistes nozarēm. Komisija 
nav atbildīga par tehnisko standartu noteikšanu, kas var apdraudēt tehnoloģiskās inovācijas. 
Dalībvalstu kontroles iestādes un Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir kompetentāka risināt 
iespējamās grūtības.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
28. panta – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dokumentācijā ietver vismaz šādu 
informāciju:

2. Dokumentācijā ietver šādu informāciju:

Or. fr

Pamatojums

Lai garantētu tiesisko noteiktību, dokumentācijā ietveramās informācijas sarakstam ir jābūt 
izsmeļošam.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
28. panta – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) datu subjektu kategoriju aprakstu un 
ar tiem saistīto personas datu kategoriju 
aprakstu;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Regulai ir divi mērķi. Nodrošināt augstu personas datu aizsardzības līmeni un mazināt tiesību 
aktu par datu aizsardzību radīto administratīvo slogu. Šo abu mērķu īstenošanai pietiek ar 
pienākumu, kas noteikts pārzinim un apstrādātājam saskaņā ar 28. panta 2. punkta 
h) apakšpunktu.
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
28. panta – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) personas datu saņēmējus vai saņēmēju 
kategorijas, ietverot pārziņus, kuriem 
personas dati ir izpausti, pamatojoties uz 
to likumīgajām interesēm;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Regulai ir divi mērķi. Nodrošināt augstu personas datu aizsardzības līmeni un mazināt tiesību 
aktu par datu aizsardzību radīto administratīvo slogu. Šo abu mērķu īstenošanai pietiek ar 
pienākumu, kas noteikts pārzinim un apstrādātājam saskaņā ar 28. panta 2. punkta 
h) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) vispārīgu norādi par dažādu kategoriju 
datu dzēšanas termiņiem;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Regulai ir divi mērķi. Nodrošināt augstu personas datu aizsardzības līmeni un mazināt tiesību 
aktu par datu aizsardzību radīto administratīvo slogu. Šo abu mērķu īstenošanai pietiek ar 
pienākumu, kas noteikts pārzinim un apstrādātājam saskaņā ar 28. panta 2. punkta 
h) apakšpunktu.
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā ir paredzēts ievērojams deleģēto aktu skaits, kam nav pamatojuma. 
Precīzāk, ja Komisija pieņems tehniskus pasākumus apstrādes drošības jomā, var rasties 
draudi tehnoloģiskajām inovācijām. Turklāt tā paša panta 4. punktā ir paredzēts pieņemt 
īstenošanas aktus, lai precizētu 1. un 2. punktā paredzētās prasības.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
gadījumā, ja tam ir būtiska ietekme uz 
datu subjektu, pārzinis bez nepamatotas 
kavēšanās pēc tam, kad tas kļuvis zināms, 
paziņo uzraudzības iestādei par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu.
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Or. fr

Pamatojums

Pārkāpuma gadījumā pārzinim vispirms būtu jāpievērš īpaša uzmanība visu attiecīgo 
pasākumu veikšanai, lai nepieļautu pārkāpuma turpināšanos. Pienākumam 24 stundu laikā 
informēt kompetento kontroles iestādi un soda piemērošanai tā neievērošanas gadījumā var 
būt pretējs efekts. Turklāt saskaņā ar darba grupas 2012. gada 23. marta atzinuma 29. pantā 
pausto uzskatu paziņojums nebūtu jāiesniedz par maziem pārkāpumiem, lai nepārslogotu 
kontroles iestādes.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpašo apdraudējumu, kas minēts 
1. punktā, jo īpaši izraisa šādas apstrādes 
darbības:

2. Īpašo apdraudējumu, kas minēts 
1. punktā, izraisa šādas apstrādes darbības:

Or. fr

Pamatojums

Apstrādes darbību, attiecībā uz kurām jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar 33. panta 
2. punktu, sarakstu veido vispārīgi. Ņemot vērā proporcionalitātes principu un tiesiskās 
noteiktības nodrošināšanai, tam ir jābūt ierobežojošam. 

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārzinis pieprasa datu subjektu vai 
viņu pārstāvju viedokli par plānoto 
apstrādi, neskarot komerciālu vai 
sabiedrisku interešu aizsardzību vai 
apstrādes darbību drošību.

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Vispārēja pienākuma noteikšana, ka datu subjektiem jāapspriežas ar pārziņiem jebkurā 
attiecīgajā nozarē pirms datu apstrādes, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšēja atļauja un iepriekšēja 
apspriešanās

Iepriekšēja apspriešanās

Or. fr

Pamatojums

34. panta 1. punkts ir jāpārvieto uz 5. nodaļu, kas attiecas uz personas datu nosūtīšanu uz 
trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Tāpēc ir jāmaina panta virsraksts.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Skat. 34. pantu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40.a pants
Iepriekšēja atļauja

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

Or. fr

Pamatojums

Skat. 34. pantu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var nolemt, ka trešā valsts, 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare, 
vai starptautiska organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta 
izpratnē. Šos īstenošanas aktus pieņem 

3. Komisija var nolemt, ka trešā valsts, 
trešās valsts teritorija vai apstrādes nozare, 
vai starptautiska organizācija nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta 
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saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 87. panta 2. punktā.

izpratnē. 

Or. fr

Pamatojums

Komisijas lēmumus nedrīkst pieņemt tikai saskaņā ar pārbaudes procedūru. Turklāt šajā 
sakarā ir jāapspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 41. pantu vai tā ir konstatējusi, 
ka trešā valsts, teritorija vai datu 
apstrādes nozare trešā valstī, vai 
starptautiska organizācija nenodrošina 
atbilstīgu datu aizsardzības līmeni, 
pārzinis vai apstrādātājs var nosūtīt 
personas datus uz trešo valsti vai 
starptautisku organizāciju tikai tad, ja 
pārzinis vai apstrādātājs juridiski saistošā 
aktā ir nodrošinājis atbilstošus personas 
datu aizsardzības pasākumus.

Or. fr

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ņem vērā EDAU ieteikumu, kas iekļauts 2012. gada 7. marta atzinumā 
(220. punkts).

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kontroles iestāde, kas apstiprina 
saistošos uzņēmuma noteikumus, ir 
iestāde pārziņa vai apstrādātāja galvenās 
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institūcijas atrašanās vietā.

Or. fr

Pamatojums

Darba grupa 29. pantā ir paredzējusi saistošo uzņēmumu noteikumu savstarpējās atzīšanas 
sistēmu (2005. gada 14. aprīļa WP 107 un attiecībā uz apstrādātājiem 2012. gada 6. jūnija 
WP 195). Minētā savstarpējās atzīšanas sistēma būtu jāiekļauj šajā regulā. Kompetentās 
iestādes noteikšanas kritērijam būtu jābūt galvenās institūcijas atrašanās vietai, kā ir 
paredzēts šīs regulas 51. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja datu subjekts vai 73. panta 
2. punktā minētā struktūra, organizācija 
vai asociācija iesniedz sūdzību, to izskata 
tās dalībvalsts kontroles iestāde, kurā 
sūdzību iesniedza. Šī kontroles iestāde ir 
tiesīga apmierināt minēto sūdzību. Vēl tā 
ir tiesīga kontrolēt pārziņa vai 
apstrādātāja apstrādes darbības, neskarot 
2. punktu. 

Or. fr

Pamatojums

51. pants ir šīs regulas pamatnoteikums, ar ko ievieš vadošās iestādes principu. Tomēr ir 
svarīgi izskaidrot iedzīvotājiem kontroles iestādes, kurai viņi iesniedz sūdzību, pilnvaras.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja personas datu apstrāde notiek 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, un 
pārziņa vai apstrādātāja institūcijas 

2. Saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija vairākās 
dalībvalstīs, uzraudzības iestāde pārziņa 
vai apstrādātāja galvenās institūcijas 
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atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
uzraudzības iestāde pārziņa vai 
apstrādātāja galvenās institūcijas atrašanās 
vietā ir kompetenta uzraudzīt pārziņa vai 
apstrādātāja veiktās apstrādes darbības 
visās dalībvalstīs, neskarot šīs regulas VII 
nodaļas noteikumus.

atrašanās vietā ir kompetenta uzraudzīt 
pārziņa vai apstrādātāja veiktās apstrādes 
darbības visās dalībvalstīs. Šīs kontroles 
iestādes pienākums ir sadarboties ar citām 
kontroles iestādēm un Komisiju saskaņā 
ar šīs regulas VII nodaļas noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka gadījumā, ja pārzinis vai apstrādātājs atrodas vairākās dalībvalstīs, 
vadošajai iestādei nav ekskluzīvas pilnvaras, un tai ir jāsadarbojas ar citām iesaistītajām 
kontroles iestādēm un Eiropas Komisiju.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 1. punktā 
minētajā termiņā informē Komisiju un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
norāda pamatojumu. Šādā gadījumā 
pasākuma projektu nepieņem vēl vienu 
mēnesi.

4. Ja attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj 
neievērot Komisijas atzinumu, tā 1. punktā 
minētajā termiņā informē Komisiju un 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
norāda pamatojumu. 

Or. fr

Pamatojums

Minētais papildu termiņš nav saprātīgs.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienācīgi pamatotu, ar datu subjektu 
interesēm saistītu nenovēršami steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija 1. punkta 

svītrots
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a) apakšpunktā minētajos gadījumos 
pieņem nekavējoties piemērojamus 
īstenošanas aktus saskaņā ar procedūru, 
kas minēta 87. panta 3. punktā. Šie akti ir 
spēkā uz termiņu, kas nepārsniedz 12 
mēnešus.

Or. fr

Pamatojums

Šāda Komisijas priekšrocība apdraud kontroles iestāžu neatkarību. 

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
74. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Datu subjekts, kuru skar citas 
dalībvalsts, kas nav datu subjekta 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts, 
uzraudzības iestādes lēmums var lūgt 
savas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts 
uzraudzības iestādi vērsties tiesā pret 
attiecīgo citas dalībvalsts uzraudzības 
iestādi.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šī iespēja nenodrošina iedzīvotājiem nekādu pievienoto vērtību un var apdraudēt kontroles 
iestāžu sekmīgu sadarbību saskaņotības kontroles mehānisma ietvaros.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 

2. Administratīvais sods katrā individuālā 
gadījumā ir efektīvs, samērīgs un atturošs. 
Administratīvā naudas soda apmēru 
nosaka, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, 
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smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, fiziskās 
vai juridiskās personas atbildības līmeni un 
šīs personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

smagumu un ilgumu, vai pārkāpums 
izdarīts tīši vai aiz neuzmanības, īpašās 
personas datu kategorijas, fiziskās vai 
juridiskās personas atbildības līmeni un šīs 
personas iepriekš izdarītos pārkāpumus, 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus 
un procedūras, kas īstenoti saskaņā ar 
23. pantu, un kāda bijusi sadarbība ar 
uzraudzības iestādi, lai izlīdzinātu 
pārkāpumu.

Or. fr

Pamatojums

Noteiktā naudas soda summu jāietekmē arī tam, vai dati ir sensitīvi vai nav.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šī regula pārkāpta pirmo reizi un 
netīši, var izteikt rakstisku brīdinājumu, 
nepiemērojot nekādu citu sodu, ja:

3. Kontroles iestāde var izteikt rakstisku 
brīdinājumu, nepiemērojot nekādu citu 
sodu. Kontroles iestāde var piemērot 
naudas sodu, ko atkārtotu un tīšu 
pārkāpumu gadījumā var palielināt līdz 
EUR 1 000 000 vai uzņēmuma gadījumā 
— līdz 2 % no tā gada apgrozījuma visā 
pasaulē.

a) fiziska persona apstrādā personas datus 
bez komerciāliem nolūkiem; 
b) uzņēmums vai organizācija, kas 
nodarbina mazāk nekā 250 personas, 
apstrādā personas datus tikai kā 
palīgdarbību salīdzinājumā ar tā galveno
darbību.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāsaglabā maksimālā naudas soda summa, ko kontroles iestāde var piespriest un ko var 
palielināt līdz EUR 1 miljonam, savukārt attiecībā uz uzņēmumiem — līdz 2 % no to gada 



PA\911497LV.doc 43/49 PE494.710v01-00

LV

apgrozījuma visā pasaulē. Tomēr ir jāsaglabā ES Pamattiesību hartas 8. panta 3. punktā 
paredzētā kontroles iestāžu neatkarība. Turklāt saskaņas kontroles mehānisms un jo īpaši 
58. panta 3. un 4. punkts var sekmēt saskaņotu politiku ES administratīvo sodu jomā. 

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 250 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 0,5 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

a) nav nodrošināti mehānismi datu 
subjektu pieprasījumiem vai datu 
subjektiem netiek sniegta savlaicīga 
atbilde vai atbilde nav pieprasītajā 
formātā saskaņā ar 12. panta 1. un 
2. punktu; 
b) tiek prasīta samaksa par informāciju 
vai par atbildēm uz datu subjektu 
pieprasījumiem pretēji 12. panta 4. punkta 
noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Skat. 79. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 500 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 1 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots
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a) datu subjektam nesniedz informāciju 
vai sniedz nepilnīgu informāciju, vai 
informāciju nesniedz pietiekami 
caurskatāmā veidā saskaņā ar 11. pantu, 
12. panta 3. punktu un 14. pantu;
b) datu subjektam nesniedz piekļuvi 
personas datiem vai personas datus 
nelabo saskaņā ar 15. un 16. pantu vai 
saņēmējam nepaziņo attiecīgo 
informāciju saskaņā ar 13. pantu;
c) neievēro tiesības tikt aizmirstam vai 
tiesības uz dzēšanu, vai nenodrošina 
mehānismus, kas garantē termiņu 
ievērošanu, vai neveic visus vajadzīgos 
pasākumus trešo pušu informēšanai par 
datu subjektu pieprasījumiem dzēst saites 
uz personas datiem vai to kopijas vai 
atveidojumus saskaņā ar 17. pantu;
d) nesniedz personas datu kopiju 
elektroniskā formātā vai kavē datu 
subjektu pārnest personas datus uz citu 
lietotni, pārkāpjot 18. pantu;
e) vispār nav noteikti vai nav pietiekami 
noteikti kopīgo pārziņu attiecīgie 
pienākumi saskaņā ar 24. pantu;
f) nav saglabāta vai nav pietiekama 
dokumentācija saskaņā ar 28. pantu, 
31. panta 4. punktu un 44. panta 
3. punktu;
g) īpašu kategoriju datu gadījumā 
saskaņā ar 80., 82. un 83. pantu nav 
ievēroti noteikumi par vārda un 
informācijas brīvību vai noteikumi par 
apstrādi nodarbinātības kontekstā vai 
nosacījumi par apstrādi vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos.

Or. fr

Pamatojums

Skat. 79. panta 3. punktu.
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Uzraudzības iestāde piemēro naudas 
sodu līdz EUR 1 000 000 vai uzņēmuma 
gadījumā – līdz 2 % no tā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ja tīši vai aiz 
neuzmanības:

svītrots

a) personas datus apstrādā bez juridiska 
pamata vai apstrādei nav pietiekama 
juridiska pamata vai nav ievēroti 
nosacījumi par piekrišanu saskaņā ar 6., 
7. un 8. pantu;
b) īpašas kategorijas personas datus 
apstrādā, pārkāpjot 9. un 81. pantu;
c) nav ievērots iebildums vai prasība 
saskaņā ar 19. pantu; 
d) nav ievēroti nosacījumi saistībā ar 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, saskaņā ar 20. pantu;
e) nav pieņemtas iekšējās vadlīnijas vai 
nav īstenoti atbilstīgi pasākumi, ar ko 
nodrošina un uzskatāmi parāda regulas 
ievērošanu saskaņā ar 22., 23. un 
30. pantu;
f) nav iecelts pārstāvis saskaņā ar 
25. pantu; 
g) personas datus apstrādā vai izdod 
norādījumu apstrādāt personas datus, 
pārkāpjot pienākumus saistībā ar apstrādi 
pārziņa vārdā saskaņā ar 26. un 
27. pantu;
h) nebrīdina vai nepaziņo par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu, vai 
nepaziņo laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par 
datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;
h) nebrīdina vai nepaziņo par personas 
datu aizsardzības pārkāpumu, vai 
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nepaziņo laicīgi, vai paziņo nepilnīgi par 
datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības 
iestādei vai datu subjektam saskaņā ar 31. 
un 32. pantu;
i) neveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumu vai apstrādā personas datus 
bez iepriekšējas atļaujas vai iepriekšējas 
apspriešanās ar uzraudzības iestādi 
saskaņā ar 33. un 34. pantu;
j) nav iecelts datu aizsardzības inspektors 
vai nav nodrošināti nosacījumi viņa 
uzdevumu izpildei saskaņā ar 35., 36. un 
37. pantu;
k) ļaunprātīgi izmanto datu aizsardzības 
zīmogu vai marķējumu 39. panta nozīmē;
l) veic datu nosūtīšanu vai sniedz 
norādījumu veikt datu nosūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju, kas 
nav atļauta ne saskaņā ar lēmumu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, ne 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, ne 
atkāpēm saskaņā ar 40. līdz 44. pantu;
m) nav ievērots uzraudzības iestādes 
rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes 
vai datu aprites aizliegums saskaņā ar 
53. panta 1. punktu;
n) attiecībā uz uzraudzības iestādi nav 
ievērots pienākums palīdzēt vai atbildēt, 
vai sniegt attiecīgu informāciju, vai sniegt 
piekļuvi telpām saskaņā ar 28. panta 
3. punktu, 29. pantu, 34. panta 6. punktu 
un 53. panta 2. punktu;
o) nav ievēroti noteikumi par dienesta 
noslēpuma glabāšanu saskaņā ar 
84. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Skat. 79. panta 3. punktu.
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
79. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku atjaunināt 4., 5. un 6. punktā 
minēto administratīvo naudas sodu 
apmērus, ņemot vērā 2. punktā minētos 
kritērijus.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Skat. 79. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 6. panta 5. punktā, 8.panta 
3. punktā, 9. panta 3. punktā, 12. panta 
5. punktā, 14. panta 7. punkta, 15. panta 
3. punktā, 17. panta 9. punktā, 20. panta 
6. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 5. punktā, 28. panta 
5. punktā, 30. panta 3. punktā, 31. panta 
5. punktā, 32. panta 5. punktā, 33. panta 
6. punktā, 34. panta 8. punktā, 35. panta 
11. punktā, 37. panta 2. punktā, 39. panta 
2. punktā, 43. panta 3. punktā, 44. panta 
7. punktā, 79. panta 6. punktā, 81. panta 
3. punktā, 82. panta 3. punktā un 83. panta 
3. punktā, piešķirtas Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot ar šīs regulas spēkā 
stāšanās dienu.

2. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 8.panta 3. punktā, 9. panta 
3. punktā, 14. panta 7. punkta, 15. panta 
3. punktā, 17. panta 9. punktā, 20. panta 
6. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 5. punktā, 28. panta 
5. punktā, 30. pantā, 31. panta 5. punktā, 
32. panta 5. punktā, 33. panta 6. punktā, 
34. panta 8. punktā, 35. panta 11. punktā, 
37. panta 2. punktā, 39. panta 2. punktā, 
43. panta 3. punktā, 44. panta 7. punktā, 
81. panta 3. punktā, 82. panta 3. punktā un 
83. panta 3. punktā, piešķirtas Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot ar šīs regulas spēkā 
stāšanās dienu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
86. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 6. panta 5. punktā, 8.panta 
3. punktā, 9. panta 3. punktā, 12. panta 
5. punktā, 14. panta 7. punkta, 15. panta 
3. punktā, 17. panta 9. punktā, 20. panta 
6. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 5. punktā, 28. panta 
5. punktā, 30. panta 3. punktā, 31. panta 
5. punktā, 32. panta 5. punktā, 33. panta 
6. punktā, 34. panta 8. punktā, 35. panta 
11. punktā, 37. panta 2. punktā, 39. panta 
2. punktā, 43. panta 3. punktā, 44. panta 
7. punktā, 79. panta 6. punktā, 81. panta 
3. punktā, 82. panta 3. punktā un 83. panta 
3. punktā, Eiropas Parlaments vai Padome 
var atsaukt jebkurā brīdī. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidzas lēmumā norādītās 
tiesības pieņemt deleģētos aktus. Tas stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 8.panta 3. punktā, 9. panta 
3. punktā, 14. panta 7. punkta, 15. panta 
3. punktā, 17. panta 9. punktā, 20. panta 
6. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 5. punktā, 28. panta 
5. punktā, 30. pantā, 31. panta 5. punktā, 
32. panta 5. punktā, 33. panta 6. punktā, 
34. panta 8. punktā, 35. panta 11. punktā, 
37. panta 2. punktā, 39. panta 2. punktā, 
43. panta 3. punktā, 44. panta 7. punktā, 
81. panta 3. punktā, 82. panta 3. punktā un 
83. panta 3. punktā, Eiropas Parlaments vai 
Padome var atsaukt jebkurā brīdī. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidzas lēmumā 
norādītās tiesības pieņemt deleģētos aktus. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. fr

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
6. panta 5. punktu, 8. panta 3. punktu, 
9. panta 3. punktu, 12. panta 5. punktu,
14. panta 7. punktu, 15. panta 3. punktu, 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8. panta 3. punktu, 9. panta 3. punktu, 
14. panta 7. punktu, 15. panta 3. punktu, 
17. panta 9. punktu, 20. panta 6. punktu, 
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17. panta 9. punktu, 20. panta 6. punktu, 
22. panta 4. punktu, 23. panta 3. punktu, 
26. panta 5. punktu, 28. panta 5. punktu, 
30. panta 3. punktu, 31. panta 5. punktu, 
32. panta 5. punktu, 33. panta 6. punktu, 
34. panta 8. punktu, 35. panta 11. punktu, 
37. panta 2. punktu, 39. panta 2. punktu, 
43. panta 3. punktu, 44. panta 7. punktu, 
79. panta 6. punktu, 81. panta 3. punktu, 
82. panta 3. punktu un 83. panta 3. punktu,
stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 
pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
informēšanas par šo aktu ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome pret to nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteiks. Šo termiņu pagarina 
par diviem mēnešiem pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas.

22. panta 4. punktu, 23. panta 3. punktu, 
26. panta 5. punktu, 28. panta 5. punktu, 
31. panta 5. punktu, 32. panta 5. punktu, 
33. panta 6. punktu, 34. panta 8. punktu, 
35. panta 11. punktu, 37. panta 2. punktu, 
39. panta 2. punktu, 43. panta 3. punktu, 
44. panta 7. punktu, 81. panta 3. punktu, 
82. panta 3. punktu un 83. panta 3. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 
pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
informēšanas par šo aktu ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome pret to nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteiks. Šo termiņu pagarina 
par diviem mēnešiem pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas.

Or. fr

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
86. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pieņemot šajā pantā paredzētos aktus, 
Komisija sekmē tehnoloģiju neitralitāti.

Or. fr


