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Pakeitimas 351
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas)

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo (Bendroji duomenų 
apsaugos direktyva)

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pakeitimas 352
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) duomenų tvarkymo paskirtis – tarnauti 
žmogui; asmenų apsaugos principais ir 
taisyklėmis, taikomais tvarkant jų asmens 
duomenis, turėtų būti paisoma fizinių 
asmenų pagrindinių teisių ir laisvių, visų 
pirma teisės į asmens duomenų apsaugą, 
neatsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją 
vietą. Tai turėtų padėti užbaigti kurti 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ir 
ekonominę sąjungą, skatinti ekonominę ir 
socialinę pažangą, stiprinti valstybių narių 
ekonomiką, siekti jų integracijos vidaus 
rinkoje ir žmonių gerovės;

(2) duomenų tvarkymo paskirtis – tarnauti 
žmonijai; asmenų apsaugos principais ir 
taisyklėmis, taikomais tvarkant jų asmens 
duomenis, turėtų būti paisoma fizinių 
asmenų pagrindinių teisių ir laisvių, visų 
pirma teisės į asmens duomenų apsaugą, 
neatsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją 
vietą. Tai turėtų padėti užbaigti kurti 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ir 
ekonominę sąjungą, skatinti ekonominę ir 
socialinę pažangą, stiprinti valstybių narių 
ekonomiką, siekti jų integracijos vidaus 
rinkoje ir žmonių gerovės;

Or. fr
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Pakeitimas 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo siekiama suderinti fizinių asmenų 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą 
atliekant duomenų tvarkymo operacijas ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų 
judėjimą tarp valstybių narių;

(3) 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo siekiama suderinti fizinių asmenų 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą 
atliekant duomenų tvarkymo operacijas ir 
užtikrinti tarpvalstybinio pobūdžio 
keitimąsi asmens duomenimis tarp 
valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 354
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonominės ir socialinės 
integracijos, kuri yra vidaus rinkos veikimo
rezultatas, labai išaugo judėjimas tarp 
valstybių narių. Sąjungoje padidėjo 
keitimosi duomenimis tarp ūkio ir 
socialinio sektoriaus, taip pat viešojo ir 
privačiojo sektoriaus subjektų mastas. 
Sąjungos teisė įpareigoja valstybių narių 
institucijas bendradarbiauti ir keistis 
asmens duomenimis, kad šios galėtų 
vykdyti savo pareigas arba kitos valstybės 
narės institucijos prašymu atlikti užduotis;

(4) dėl ekonominės ir socialinės 
integracijos, kuri yra vidaus rinkos veikimo 
rezultatas, labai išaugo judėjimas tarp 
valstybių narių. Sąjungoje padidėjo 
keitimosi duomenimis tarp ūkio ir 
socialinio sektoriaus, taip pat viešojo ir 
privačiojo sektoriaus subjektų mastas. 
Sąjungos teisė įpareigoja valstybių narių 
institucijas bendradarbiauti ir keistis 
asmens duomenimis, kad šios galėtų 
vykdyti savo pareigas arba kitos valstybės 
narės institucijos prašymu atlikti užduotis.
Valstybėms narėms tenka teigiama 
pareiga remiantis Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
nuostatomis užtikrinti, kad šis duomenų 
judėjimas būtų tinkamai reguliuojamas ir 
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kad viešajame ir privačiajame sektoriuje 
būtų laikomasi Europos Tarybos 
konvencijos Nr. 108 dėl asmenų apsaugos 
ryšium su asmens duomenų 
automatizuotu tvarkymu, kuri taikoma 
viešojo ir privačiojo sektorių veiklai;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiama nuoroda į Europos Tarybos konvenciją Nr. 108. Šiuo pakeitimu 
išplečiamas J. P. Albrechto pateiktas 1 pakeitimas. 

Pakeitimas 355
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl sparčios technologinės plėtros ir 
globalizacijos kyla naujų asmens duomenų 
apsaugos sunkumų. Stipriai išaugo 
keitimosi duomenimis ir jų rinkimo mastas.
Technologijos leidžia privačioms įmonėms 
ir valdžios institucijoms vykdant savo 
veiklą precedento neturinčiu mastu 
naudotis asmens duomenimis. Asmenys vis 
dažniau viešina asmeninę informaciją, su 
kuria galima susipažinti pasauliniame 
tinkle. Technologijos pakeitė ekonominį ir 
socialinį gyvenimą todėl reikia palengvinti
laisvą duomenų judėjimą Sąjungoje ir jų 
perdavimą į trečiąsias šalis bei 
tarptautinėms organizacijoms, kartu
užtikrinant aukštą asmens duomenų 
apsaugos lygį;

(5) dėl sparčios technologinės plėtros ir 
globalizacijos kyla naujų asmens duomenų 
apsaugos sunkumų. Stipriai išaugo 
keitimosi duomenimis ir jų rinkimo mastas.
Technologijos leidžia privačioms įmonėms 
ir valdžios institucijoms vykdant savo 
veiklą precedento neturinčiu mastu 
naudotis asmens duomenimis. Asmenys vis 
dažniau viešina asmeninę informaciją, su 
kuria galima susipažinti pasauliniame 
tinkle. Technologijos pakeitė ekonominį ir 
socialinį gyvenimą, todėl reikia geresnių 
teisinių apsaugos priemonių, kurios 
palengvintų laisvą duomenų judėjimą 
Sąjungoje, į Sąjungą ir jų perdavimą į 
trečiąsias šalis bei tarptautinėms 
organizacijoms užtikrinant aukštą asmens 
duomenų apsaugos lygį;

Or. en
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Pakeitimas 356
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) dėl šių pokyčių Sąjungoje reikia 
nustatyti tvirtus ir nuoseklesnius duomenų 
apsaugos reglamentavimo pagrindus, kurie 
būtų griežtai įgyvendinami, kad išaugtų 
pasitikėjimas, kuris skaitmeninei 
ekonomikai padėtų įsitvirtinti vidaus 
rinkoje. Asmenims turėtų būti suteikta 
galimybė kontroliuoti savo asmens 
duomenis, be to, teisiniu ir praktiniu 
požiūriu turėtų būti sustiprintas ūkinės 
veiklos vykdytojų ir valdžios institucijų 
pasitikėjimas;

(6) dėl šių pokyčių Sąjungoje reikia 
nustatyti tvirtus ir nuoseklesnius duomenų 
apsaugos reglamentavimo pagrindus, kurie 
būtų griežtai įgyvendinami, kad išaugtų 
pasitikėjimas, kuris skaitmeninei 
ekonomikai padėtų įsitvirtinti vidaus 
rinkoje. Asmenims turėtų būti suteikta 
galimybė kontroliuoti savo asmens 
duomenis, be to, teisiniu ir praktiniu 
požiūriu turėtų būti sustiprintas ūkinės 
veiklos vykdytojų ir valdžios institucijų 
pasitikėjimas. Tuo pat metu duomenų 
apsaugos taisyklės neturėtų pakenkti 
konkurencingumui, inovacijoms ir 
naujoms technologijoms;

Or. en

Pakeitimas 357
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti vienodą asmenų 
apsaugą visoje Sąjungoje ir pašalinti 
skirtumus, kurie kliudo asmens duomenų 
judėjimui vidaus rinkoje, būtina priimti 
reglamentą, kuris ūkinės veiklos 
vykdytojams, įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, suteiktų 
teisinio tikrumo ir skaidrumo, asmenims –
visose valstybėse narėse vienodas teisiškai 
įgyvendinamas teises, duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams –
nustatytų vienodas pareigas bei 

(11) siekiant užtikrinti vienodą asmenų 
apsaugą visoje Sąjungoje ir pašalinti 
skirtumus, kurie kliudo asmens duomenų 
judėjimui vidaus rinkoje, būtina priimti 
reglamentą, kuris ūkinės veiklos 
vykdytojams, įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, suteiktų 
teisinio tikrumo ir skaidrumo, asmenims –
visose valstybėse narėse vienodas teisiškai 
įgyvendinamas teises, duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams –
nustatytų vienodas pareigas bei 
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atsakomybę, užtikrintų nuoseklią asmens 
duomenų tvarkymo priežiūrą ir visose 
valstybėse narėse lygiavertes sankcijas, 
taip pat veiksmingą atskirų valstybių narių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą.
Kad būtų atsižvelgta į ypatingą labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį, šiame 
reglamente numatyta tam tikrų nukrypti 
leidžiančių nuostatų. Be to, Sąjungos 
institucijos ir įstaigos, valstybės narės ir jų 
priežiūros institucijos raginamos taikant šį 
reglamentą atsižvelgti į specialius labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
poreikius. Labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių apibrėžtis turėtų būti grindžiama 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių sampratos;

atsakomybę, užtikrintų nuoseklią asmens 
duomenų tvarkymo priežiūrą ir visose 
valstybėse narėse lygiavertes sankcijas, 
taip pat veiksmingą atskirų valstybių narių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą.
Kai akivaizdžiai būtina ir kai nekenkiama 
asmens duomenų apsaugos principams, 
tam, kad būtų atsižvelgta į ypatingą labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį, 
šiame reglamente numatyta tam tikrų 
nukrypti leidžiančių nuostatų. Be to, 
Sąjungos institucijos ir įstaigos, valstybės 
narės ir jų priežiūros institucijos raginamos 
taikant šį reglamentą atsižvelgti į specialius 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
poreikius. Labai mažų, mažųjų ir vidutinių
įmonių apibrėžtis turėtų būti grindžiama 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių sampratos;

Or. en

Pakeitimas 358
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti vienodą asmenų 
apsaugą visoje Sąjungoje ir pašalinti 
skirtumus, kurie kliudo asmens duomenų 
judėjimui vidaus rinkoje, būtina priimti 
reglamentą, kuris ūkinės veiklos 
vykdytojams, įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, suteiktų 
teisinio tikrumo ir skaidrumo, asmenims –
visose valstybėse narėse vienodas teisiškai 
įgyvendinamas teises, duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams –
nustatytų vienodas pareigas bei 
atsakomybę, užtikrintų nuoseklią asmens 
duomenų tvarkymo priežiūrą ir visose 
valstybėse narėse lygiavertes sankcijas, 

(11) siekiant užtikrinti vienodą asmenų 
apsaugą visoje Sąjungoje ir pašalinti 
skirtumus, kurie kliudo asmens duomenų 
judėjimui vidaus rinkoje, būtina priimti 
reglamentą, kuris ūkinės veiklos 
vykdytojams, įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, suteiktų 
teisinio tikrumo ir skaidrumo, asmenims –
visose valstybėse narėse vienodas teisiškai 
įgyvendinamas teises, duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams –
nustatytų vienodas pareigas bei 
atsakomybę, užtikrintų nuoseklią asmens 
duomenų tvarkymo priežiūrą ir visose 
valstybėse narėse lygiavertes sankcijas, 
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taip pat veiksmingą atskirų valstybių narių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą.
Kad būtų atsižvelgta į ypatingą labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį, 
šiame reglamente numatyta tam tikrų 
nukrypti leidžiančių nuostatų. Be to,
Sąjungos institucijos ir įstaigos, valstybės 
narės ir jų priežiūros institucijos raginamos 
taikant šį reglamentą atsižvelgti į specialius 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
poreikius. Labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių apibrėžtis turėtų būti grindžiama 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių sampratos;

taip pat veiksmingą atskirų valstybių narių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą.
Asmens duomenų apsaugos lygis ir 
priemonės, kurių turi imtis duomenų 
valdytojas ar tvarkytojas, neturėtų 
priklausyti nuo įmonės, kuri tvarko 
duomenis, dydžio, bet nuo rizikos, 
atsirandančios tvarkant duomenis.  Vis 
dėlto Sąjungos institucijos ir įstaigos, 
valstybės narės ir jų priežiūros institucijos 
raginamos taikant šį reglamentą atsižvelgti 
į specialius labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių poreikius. Labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžtis turėtų būti 
grindžiama 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių sampratos;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas savaime suprantamas. Juo užtikrinamas suderinamumas su rizika pagrįstu 
požiūriu. Į konkrečius MVĮ poreikius reikėtų atsižvelgti taikant reglamentą, o ne pačiame 
reglamente.

Pakeitimas 359
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šiuo reglamentu fiziniams asmenims 
užtikrinama apsauga tvarkant jų asmens 
duomenis, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar 
gyvenamąją vietą. Kiek tai susiję su 
juridinių asmenų ir ypač juridinio asmens 
statusą turinčių įmonių duomenų, įskaitant 
juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą 
ir kontaktinius duomenis, tvarkymu, teisė 
remtis šiuo reglamentu nesuteikiama. Tai 
taikytina ir tais atvejais, kai juridinio 
asmens pavadinime yra vieno ar daugiau 
fizinių asmenų vardai;

(12) šiuo reglamentu fiziniams asmenims 
užtikrinama apsauga tvarkant jų asmens 
duomenis, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar 
gyvenamąją vietą. Kiek tai susiję su 
juridinių asmenų ir įmonių duomenų, 
įskaitant juridinio asmens pavadinimą, 
teisinę formą ir kontaktinius duomenis, 
tvarkymu, teisė remtis šiuo reglamentu 
nesuteikiama. Tai taikytina ir tais atvejais, 
kai juridinio asmens pavadinime yra vieno 
ar daugiau fizinių asmenų vardai;
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Or. en

Pakeitimas 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šiuo reglamentu fiziniams asmenims 
užtikrinama apsauga tvarkant jų asmens 
duomenis, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar 
gyvenamąją vietą. Kiek tai susiję su 
juridinių asmenų ir ypač juridinio asmens 
statusą turinčių įmonių duomenų, įskaitant 
juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą 
ir kontaktinius duomenis, tvarkymu, teisė 
remtis šiuo reglamentu nesuteikiama. Tai 
taikytina ir tais atvejais, kai juridinio 
asmens pavadinime yra vieno ar daugiau 
fizinių asmenų vardai;

(12) šiuo reglamentu fiziniams asmenims 
užtikrinama apsauga tvarkant jų asmens 
duomenis, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar 
gyvenamąją vietą, išskyrus atvejus, kai 
asmenys vykdo ekonominę veiklą, dėl 
kurios atpažįstami rinkoje. Kiek tai susiję 
su juridinių asmenų ir ypač juridinio 
asmens statusą turinčių įmonių duomenų, 
įskaitant juridinio asmens pavadinimą, 
teisinę formą ir kontaktinius duomenis, 
tvarkymu, teisė remtis šiuo reglamentu 
nesuteikiama. Tai taikytina ir tais atvejais, 
kai juridinio asmens pavadinime yra vieno 
ar daugiau fizinių asmenų vardai;

Or. en

Pakeitimas 361
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šiuo reglamentu fiziniams asmenims 
užtikrinama apsauga tvarkant jų asmens 
duomenis, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar 
gyvenamąją vietą. Kiek tai susiję su 
juridinių asmenų ir ypač juridinio asmens 
statusą turinčių įmonių duomenų, įskaitant 
juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą 
ir kontaktinius duomenis, tvarkymu, teisė 
remtis šiuo reglamentu nesuteikiama. Tai 

(12) šiuo reglamentu fiziniams asmenims 
užtikrinama apsauga tvarkant jų asmens 
duomenis, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar 
gyvenamąją vietą. Kiek tai susiję su 
juridinių asmenų ir 4 straipsnio 15 dalyje 
nurodytų įmonių duomenų, įskaitant 
juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą 
ir kontaktinius duomenis, tvarkymu, teisė 
remtis šiuo reglamentu nesuteikiama. Tai 
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taikytina ir tais atvejais, kai juridinio 
asmens pavadinime yra vieno ar daugiau 
fizinių asmenų vardai;

taikytina ir tais atvejais, kai įmonės
pavadinime yra vieno ar daugiau fizinių 
asmenų vardai;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant išvengti skirtingų aiškinimų, 12 konstatuojamoji dalis turėtų būti suderinta su šio 
reglamento 4 straipsnio 15 dalimi, kurioje pateikiama nuoroda į ekonominę veiklą vykdančius 
asmenis, nes nustatant netaikymo atvejus svarbus elementas turėtų būti ši nuoroda, o ne 
teisinė forma.

Pakeitimas 362
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šiuo reglamentu nereguliuojami nei 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos ar 
laisvo duomenų, susijusių su Sąjungos 
teisės nereglamentuojama veikla, judėjimo 
klausimai, nei asmens duomenų tvarkymas, 
kai duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros, kurioms 
taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001, 
arba valstybės narės, atlikdamos su 
Sąjungos bendra užsienio ir saugumo 
politika susijusią veiklą;

(14) šiuo reglamentu nereguliuojami nei 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos ar 
laisvo duomenų, susijusių su Sąjungos 
teisės nereglamentuojama veikla, judėjimo 
klausimai, nei asmens duomenų tvarkymas, 
kai duomenis tvarko valstybės narės, 
atlikdamos su Sąjungos bendra užsienio ir 
saugumo politika susijusią veiklą;

Or. en

Pakeitimas 363
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šiuo reglamentu nereguliuojami nei (14) šiuo reglamentu nereguliuojami nei 
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pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos ar 
laisvo duomenų, susijusių su Sąjungos 
teisės nereglamentuojama veikla, judėjimo 
klausimai, nei asmens duomenų tvarkymas, 
kai duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros, kurioms 
taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001, 
arba valstybės narės, atlikdamos su 
Sąjungos bendra užsienio ir saugumo 
politika susijusią veiklą;

pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos ar
laisvo duomenų, susijusių su Sąjungos 
teisės nereglamentuojama veikla, judėjimo 
klausimai, nei asmens duomenų tvarkymas, 
kai duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros, kurioms 
taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlemento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo, arba valstybės narės, 
atlikdamos su Sąjungos bendra užsienio ir 
saugumo politika susijusią veiklą. Siekiant 
užtikrinti nuoseklią duomenų apsaugos 
sistemą Sąjungoje, Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 turėtų būti suderintas su šiuo 
reglamentu;

Or. en

Pakeitimas 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šiuo reglamentu nereguliuojami nei 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos ar 
laisvo duomenų, susijusių su Sąjungos 
teisės nereglamentuojama veikla, judėjimo 
klausimai, nei asmens duomenų tvarkymas, 
kai duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros, kurioms 
taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001, 
arba valstybės narės, atlikdamos su 
Sąjungos bendra užsienio ir saugumo 
politika susijusią veiklą;

(14) šiuo reglamentu nereguliuojami nei 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos ar 
laisvo duomenų, susijusių su Sąjungos 
teisės nereglamentuojama veikla, judėjimo 
klausimai, nei asmens duomenų tvarkymas, 
kai duomenis tvarko valstybės narės, 
atlikdamos su Sąjungos bendra užsienio ir 
saugumo politika susijusią veiklą;

Or. en
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Pakeitimas 365
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Nedarant poveikio šio reglamento 
materialinės taikymo srities 
apribojimams, šis reglamentas turėtų būti 
taikomas asmens duomenų tvarkymui, 
kurį atlieka trečiųjų šalių valdžios 
institucijos žvalgybos duomenų rinkimo ir 
sekimo Europos ekonominėje erdvėje 
tikslais remdamosi ekstrateritorine 
jurisdikcija.

Or. en

Pakeitimas 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

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 fizinis 
asmuo tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai ir adresų saugojimui ar 
asmeniniams pardavimams, nesusiedamas 
su profesine ar komercine veikla, 
neatsižvelgiant į tai, koks skaičius asmenų 
dėl to gali susipažinti su duomenimis;

Or. en
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Pakeitimas 367
Françoise Castex

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 fizinis 
asmuo tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai ir adresų saugojimui, ir 
nesiekdamas pelno, t. y. nesusiedamas su 
profesine ar komercine veikla. Ši išimtis 
neturėtų būti taikoma su asmeniniais ar 
šeiminiais tikslais susijusiai veiklai, kai 
dėl fizinio asmens veiklos su kitų fizinių 
asmenų asmens duomenimis gali 
susipažinti nenustatytas skaičius asmenų.
Išimtis neturėtų būti taikoma duomenų 
valdytojams ar tvarkytojams, kurie tokiai 
su asmeniniais ar šeiminiais tikslais 
susijusiai veiklai teikia asmens duomenų 
tvarkymo priemones;

Or. en

Pakeitimas 368
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(15) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
tais atvejais, kai asmens duomenis fizinis 
asmuo tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai, nepriklausomai nuo 
naudojamos priemonės, ir adresų 
saugojimui, ir nesiekdamas pelno, t. y. 
nesusiedamas su profesine ar komercine 
veikla. Siekiant nustatyti, ar duomenų 
tvarkymui taikoma išimtis, reikėtų 



PE504.340v01-00 14/173 AM\926396LT.doc

LT

susijusiai veiklai teikia asmens duomenų 
tvarkymo priemones;

atsižvelgti į tvarkomų duomenų pobūdį, 
tvarkymo tikslą ir skaičių asmenų, kurie 
gali susipažinti su duomenimis, taip pat į 
technologijų vystymąsi ir naujas 
priemones. Išimtis neturėtų būti taikoma 
duomenų valdytojams ar tvarkytojams, 
kurie tokiai su asmeniniais ar šeiminiais 
tikslais susijusiai veiklai teikia asmens 
duomenų tvarkymo priemones;

Or. en

Pakeitimas 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 tvarko
duomenų valdytojai ar tvarkytojai, kurie 
yra fiziniai asmenys, kai duomenys 
tvarkomi išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais ir juos jiems pateikė 
pats duomenų subjektas arba jie buvo 
gauti teisėtu būdu. Išimtis neturėtų būti 
taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi 
siekiant profesinio ar komercinio tikslo.
Taigi, ar duomenų tvarkymui taikoma
išimtis, sprendžiama atsižvelgiant į 
tvarkomų asmens duomenų pobūdį ir į tai, 
ar su jais gali susipažinti neapibrėžtas 
asmenų skaičius. Išimtis neturėtų būti 
taikoma duomenų valdytojams ar 
tvarkytojams, kurie tokiai su asmeniniais ar
šeiminiais tikslais susijusiai veiklai teikia 
asmens duomenų tvarkymo priemones;

Or. en

Pakeitimas 370
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas asmens duomenų tvarkymui, kai 
asmens duomenis tvarko mažosios įmonės 
ir juos naudoja tik savo verslo reikmėms, 
pvz., rengdamos pasiūlymus ir rašydamos 
sąskaitas. Jei nesama rizikos, kad 
tvarkomų asmens duomenų niekas 
daugiau nenaudoja, o tik pati įmonė, tai 
šalia prieigos prie duomenų apsaugos 
nėra būtina numatyti papildomos 
apsaugos. Ši išimtis netaikoma 15, 16, 
17 straipsniams.

Or. en

Pakeitimas 371
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) fizinių asmenų apsauga 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir 
laisvas tokių duomenų judėjimas 
reglamentuojami specialiu Sąjungos teisės 
aktu. Todėl šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas duomenų tvarkymui tokiais 
tikslais. Tačiau kai asmens duomenys, 
kuriuos valdžios institucijos tvarko pagal šį 
reglamentą, naudojami nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, jų 
tvarkymas turėtų būti reglamentuojamas 

(16) fizinių asmenų apsauga 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais ir laisvas tokių duomenų judėjimas 
reglamentuojami specialiu Sąjungos teisės 
aktu. Todėl šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas duomenų tvarkymui tokiais 
tikslais. Tačiau kai asmens duomenys, 
kuriuos valdžios institucijos tvarko pagal šį 
reglamentą, naudojami nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, jų 
tvarkymas turėtų būti reglamentuojamas 
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kitu specialiu Sąjungos teisės aktu 
(Direktyva XX/YYY);

kitu specialiu Sąjungos teisės aktu 
(Direktyva XX/YYY);

Or. en

Pakeitimas 372
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šis reglamentas neturėtų daryti 
poveikio Direktyvos 2000/31/EB, visų 
pirma jos 12–15 straipsniuose įtvirtintų 
tarpininkavimo paslaugų teikėjų 
atsakomybės nuostatų, taikymui;

(17) šis reglamentas neturėtų daryti 
poveikio Direktyvos 2000/31/EB 12–15 
straipsniuose įtvirtintų tarpininkavimo 
paslaugų teikėjų atsakomybės nuostatų, 
taikymui;

Or. en

Pakeitimas 373
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taikant šio reglamento nuostatas 
galima atsižvelgti į visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
principą;

(18) taikant šio reglamento nuostatas 
galima atsižvelgti į visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
principą. Valdžios institucijos ar įstaigos 
turimuose dokumentuose esantys asmens 
duomenys šios institucijos arba įstaigos 
gali būti atskleisti laikantis Sąjungos ar 
valstybės narės teisės aktų dėl visuomenės 
teisės susipažinti su dokumentais, kad 
būtų galima suderinti asmens duomenų 
apsaugą ir visuomenės teisės susipažinti 
su oficialiais dokumentais principą;

Or. en
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Pakeitimas 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taikant šio reglamento nuostatas 
galima atsižvelgti į visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
principą;

(18) taikant šio reglamento nuostatas 
galima atsižvelgti į visuomenės teisės 
susipažinti su oficialiais dokumentais 
principą. Valdžios institucijos arba 
įstaigos turimuose dokumentuose 
esančius asmens duomenis šios 
institucijos arba įstaigos gali atskleisti 
laikydamosi valstybės narės teisės aktų, 
kurie yra taikomi šiai institucijai arba 
įstaigai. Tokiais teisės aktais suderinama 
teisė į asmens duomenų apsaugą su 
visuomenės teisės susipažinti su oficialiais 
dokumentais principu;

Or. en

Pakeitimas 375
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) bet koks asmens duomenų tvarkymas, 
atliekamas duomenų valdytojo ar 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje, 
turėtų vykti pagal šio reglamento nuostatas, 
neatsižvelgiant į tai, ar pati tvarkymo 
operacija atliekama Sąjungos teritorijoje.
Buveinė per stabilias struktūras turi 
vykdyti veiksmingą ir realią veiklą. Teisinė 
tokios struktūros forma, neatsižvelgiant į 
tai, ar tai filialas ar patronuojamoji 
bendrovė, turinti juridinio asmens statusą, 
šiuo požiūriu nėra svarbus veiksnys;

(19) bet koks Sąjungoje gyvenančių 
duomenų subjektų asmens duomenų 
tvarkymas, atliekamas duomenų valdytojo 
ar tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje, 
turėtų vykti pagal šio reglamento nuostatas, 
neatsižvelgiant į tai, ar pati tvarkymo 
operacija atliekama Sąjungos teritorijoje.
Buveinė per stabilias struktūras turi 
vykdyti veiksmingą ir realią veiklą. Teisinė 
tokios struktūros forma, neatsižvelgiant į 
tai, ar tai filialas ar patronuojamoji 
bendrovė, turinti juridinio asmens statusą, 
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šiuo požiūriu nėra svarbus veiksnys;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų tvarkymas, kurį vykdo ES įsisteigę duomenų valdytojai trečiosiose šalyse 
tvarkydami tik ne Europos duomenis, turėtų nepatekti į šio reglamento taikymo sritį, kad 
rinkose už ES ribų būtų galima sudaryti sąlygas šiems duomenų valdytojams konkuruoti su 
duomenų valdytojais, kuriems netaikomas šis reglamentas.

Pakeitimas 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) bet koks asmens duomenų tvarkymas, 
atliekamas duomenų valdytojo ar 
tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje, 
turėtų vykti pagal šio reglamento nuostatas, 
neatsižvelgiant į tai, ar pati tvarkymo 
operacija atliekama Sąjungos teritorijoje.
Buveinė per stabilias struktūras turi 
vykdyti veiksmingą ir realią veiklą. Teisinė 
tokios struktūros forma, neatsižvelgiant į 
tai, ar tai filialas ar patronuojamoji 
bendrovė, turinti juridinio asmens statusą, 
šiuo požiūriu nėra svarbus veiksnys;

(19) bet koks Sąjungoje gyvenančių 
duomenų subjektų asmens duomenų 
tvarkymas, atliekamas duomenų valdytojo 
ar tvarkytojo buveinei veikiant Sąjungoje, 
turėtų vykti pagal šio reglamento nuostatas, 
neatsižvelgiant į tai, ar pati tvarkymo 
operacija atliekama Sąjungos teritorijoje.
Buveinė per stabilias struktūras turi 
vykdyti veiksmingą ir realią veiklą. Teisinė 
tokios struktūros forma, neatsižvelgiant į 
tai, ar tai filialas ar patronuojamoji 
bendrovė, turinti juridinio asmens statusą, 
šiuo požiūriu nėra svarbus veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 377
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) kad asmenims būtų užtikrinta apsauga, (20) kad asmenims būtų užtikrinta apsauga, 



AM\926396LT.doc 19/173 PE504.340v01-00

LT

į kurią jie turi teisę pagal šį reglamentą, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų asmens 
duomenų, kuriuos tvarko Sąjungoje 
neįsisteigęs duomenų valdytojas, 
tvarkymui, kai duomenų tvarkymas susijęs 
su prekių ar paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams arba tokių duomenų 
subjektų elgesio stebėjimu;

į kurią jie turi teisę pagal šį reglamentą, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų asmens 
duomenų, kuriuos tvarko Sąjungoje 
neįsisteigęs duomenų valdytojas, 
tvarkymui, kai duomenų tvarkymas susijęs 
su prekių ar (nemokamų) paslaugų 
siūlymu tokiems duomenų subjektams arba 
tokių duomenų subjektų elgesio stebėjimu;

Or. en

Pakeitimas 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) kad asmenims būtų užtikrinta apsauga, 
į kurią jie turi teisę pagal šį reglamentą, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų asmens 
duomenų, kuriuos tvarko Sąjungoje 
neįsisteigęs duomenų valdytojas, 
tvarkymui, kai duomenų tvarkymas susijęs 
su prekių ar paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams arba tokių duomenų 
subjektų elgesio stebėjimu;

(20) kad asmenims būtų užtikrinta apsauga, 
į kurią jie turi teisę pagal šį reglamentą, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų asmens 
duomenų, kuriuos tvarko Sąjungoje 
neįsisteigęs duomenų valdytojas, 
tvarkymui;

Or. en

Pakeitimas 379
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant nustatyti, ar duomenų 
tvarkymas gali būti laikomas duomenų 
subjektų elgesio stebėjimu, reikėtų 

(21) siekiant nustatyti, ar duomenų 
tvarkymas gali būti laikomas duomenų 
subjektų elgesio stebėjimu, reikėtų 
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įvertinti, ar asmenys internete atsekti 
taikant duomenų tvarkymo metodus, 
kuriais asmeniui priskiriamas tam tikras 
profilis, ypač siekiant sužinoti jo 
sprendimus arba išnagrinėti ar prognozuoti 
jo asmeninius pomėgius, elgesį ir įpročius;

įvertinti, ar asmenys atsekti taikant 
duomenų (nepriklausomai nuo duomenų 
kilmės) tvarkymo metodus, kuriais 
asmeniui priskiriamas tam tikras profilis, 
ypač siekiant sužinoti jo sprendimus arba 
išnagrinėti ar prognozuoti jo asmeninius 
pomėgius, elgesį ir įpročius;

Or. en

Pakeitimas 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant nustatyti, ar duomenų 
tvarkymas gali būti laikomas duomenų 
subjektų elgesio stebėjimu, reikėtų
įvertinti, ar asmenys internete atsekti
taikant duomenų tvarkymo metodus, 
kuriais asmeniui priskiriamas tam tikras 
profilis, ypač siekiant sužinoti jo 
sprendimus arba išnagrinėti ar prognozuoti 
jo asmeninius pomėgius, elgesį ir įpročius;

(21) reikėtų įvertinti, ar duomenų 
tvarkymas susijęs su asmenų stebėjimu 
internete taikant duomenų tvarkymo 
metodus, kuriais asmeniui priskiriamas tam 
tikras profilis, ypač siekiant sužinoti jo 
sprendimus arba išnagrinėti ar prognozuoti 
jo asmeninius pomėgius, elgesį ir įpročius;

Or. en

Pakeitimas 381
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant nustatyti, ar duomenų 
tvarkymas gali būti laikomas susijusiu „su 
prekių ar paslaugų siūlymu“, reikėtų 
įvertinti, ar pasiūlymas yra aiškiai 
adresuotas, o ne tik pateiktas susipažinti 
duomenų subjektams Sąjungoje. Galima 
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atsižvelgti į tiekimo ES galimybes, 
vartojamą kalbą ir domeno vardą. Ši 
nuostata turėtų būti taikoma 
neatsižvelgiant į tai, ar duomenų 
subjektas turi sumokėti;

Or. en

Pakeitimas 382
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) valstybių narių teisė apima 
kolektyvinius susitarimus darbo rinkoje. 
Kolektyvinis susitarimas darbo rinkoje –
tai vienos ar kelių darbuotojui 
atstovaujančių organizacijų ir vienos ar 
kelių darbdaviui atstovaujančių 
organizacijų ar vieno ar kelių darbdavių 
susitarimas. Tokiame susitarime 
apibrėžiami visų įmonių ar tam tikro 
pramonės sektoriaus įmonių darbdavių ir 
darbuotojų kolektyviniai ir individualūs 
santykiai (pvz., darbo sąlygos ir atlygis). 
Jame taip pat nustatomos susitarimo šalių 
teisės ir pareigos. Kolektyvinis susitarimas 
darbo rinkoje papildo darbo teisę 
elementais, kurie nėra numatyti darbo 
kodekse, arba šiame susitarime 
pritaikomos bendrosios darbo kodekso 
nuostatos atsižvelgiant į konkrečią 
susijusio pramonės sektoriaus situaciją. 
Taigi kolektyvinis susitarimas taikomas 
visiems darbuotojams arba visiems 
susijusio pramonės sektoriaus 
darbuotojams;

Or. en
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Pakeitimas 383
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo. 
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo. 
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė pagal šiuos duomenis nebegali 
arba dar negali būti nustatyta, pavyzdžiui 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas mokslinių tyrimų medicinos 
srityje tikslais;

Or. en

Pakeitimas 384
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo. 
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo. 
Reikėtų atsižvelgti į tai, ar duomenys, 
pagal kuriuos galima nustatyti asmenį, 
buvo pašalinti, ar nuorodos į duomenis, 



AM\926396LT.doc 23/173 PE504.340v01-00

LT

tapatybė nebegali būti nustatyta; pagal kuriuos galima nustatyti asmenį, vis 
dar egzistuoja ir dėl to kiekvienas asmuo, 
turintis nuorodų kodus, gali priskirti 
duomenis duomenų subjektu. Apsaugos 
principai neturėtų būti taikomi duomenims, 
kurių anonimiškumas užtikrintas taip, kad 
duomenų subjekto tapatybė nebegali būti 
nustatyta;

Or. en

Pagrindimas

Skatinamas pseudoniminių duomenų tvarkymas atsižvelgiant į 4 straipsnyje pateiktą naują 
apibrėžtį.

Pakeitimas 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) duomenų apsaugos principai turėtų 
būti taikomi bet kokiai informacijai apie 
asmenį, kurio asmens tapatybė yra 
nustatyta arba gali būti nustatyta.
Sprendžiant, ar galima nustatyti asmens 
tapatybę, reikėtų atsižvelgti į visas 
priemones, kurias asmens tapatybei 
nustatyti pagrįstai gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Istoriniais, statistiniais ar moksliniais 
tikslais neturėtų būti laikoma, kad 
tapatybė pagrįstai gali būti nustatyta, 
jeigu naudojami duomenys yra saugomi 
atskirai nuo informacijos, pagal kurią 
nustatoma duomenų subjekto tapatybė. 
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

Or. en
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Pakeitimas 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta, taip pat po jo mirties.
Sprendžiant, ar galima nustatyti asmens 
tapatybę, reikėtų atsižvelgti į visas 
priemones, kurias asmens tapatybei 
nustatyti gali pagrįstai naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

Or. en

Pakeitimas 387
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti arba asmeniui išskirti 
gali pagrįstai naudoti duomenų valdytojas 
ar bet kuris kitas asmuo. Šis reglamentas
neturėtų būti taikomas anoniminiams
duomenims, t. y. bet kokiems duomenims,
kurių negalima tiesiogiai ar netiesiogiai, 
vienų ar kartu su susijusiais duomenimis 
susieti su fiziniu asmeniu arba šiam ryšiui 
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nustatyti reikėtų neproporcingai daug 
laiko, išlaidų ir pastangų, atsižvelgiant į 
moderniausią technologiją tvarkymo metu 
ir plėtros galimybes laikotarpiu, kuriuo 
duomenys bus tvarkomi;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo 14 pakeitimas ir pridedamas asmens išskyrimo 
paaiškinimas suderinant su 84 pakeitimu, kuriuo keičiama 4 straipsnio 1 dalis.

Pakeitimas 388
Michèle Striffler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti fizinio asmens tapatybę, net ir po 
jo mirties, reikėtų atsižvelgti į visas 
priemones, kurias asmens tapatybei 
nustatyti gali pagrįstai naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

Or. fr

Pakeitimas 389
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie fizinį asmenį, 
kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba 
gali būti nustatyta, net ir po jo ar jos 
mirties. Sprendžiant, ar galima nustatyti 
asmens tapatybę, reikėtų atsižvelgti į visas 
priemones, kurias asmens tapatybei 
nustatyti gali pagrįstai naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento nesprendžiamas mirusių asmenų asmens duomenų tvarkymo 
klausimas. Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti reglamentu nustatytų taisyklių taikymo sritį 
aprėpiant šiuos duomenis.

Pakeitimas 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi
tik konkrečiai informacijai apie asmenį, 
kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba 
gali būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į i) tik tas priemones, kurias 
asmens tapatybei nustatyti gali pagrįstai
naudoti duomenų valdytojas ar bet kuris 
kitas fizinis arba juridinis asmuo, ir ii) į 
pagrįstą tikimybę, kad asmens tapatybė 
bus nustatyta. Apsaugos principai neturėtų 
būti taikomi duomenims, kurių 
anonimiškumas užtikrintas taip, kad 
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duomenų subjekto tapatybė pagal šiuos 
duomenis nebegali būti nustatyta;

Or. en

Pakeitimas 391
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi
tik informacijai apie fizinį asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali pagrįstai naudoti 
duomenų valdytojas. Jeigu asmeniui 
nustatyti reikia neproporcingai daug 
laiko, pastangų ar materialinių išteklių 
arba jeigu duomenų valdytojas įdiegė 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad iš 
suteiktos informacijos nebūtų galima 
visiškai nustatyti fizinio asmens tapatybės, 
neturėtų būti laikoma, kad galima 
nustatyti fizinį asmenį. Todėl apsaugos 
principai neturėtų būti taikomi duomenims, 
kurių duomenų subjekto tapatybė dar 
negali būti nustatyta arba kurių
anonimiškumas užtikrintas taip, kad 
duomenų subjekto tapatybė negali būti 
nustatyta;

Or. en

Pakeitimas 392
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi
tik bet kokiai konkrečiai informacijai apie 
asmenį, kurio asmens tapatybė yra 
nustatyta arba gali būti nustatyta.
Sprendžiant, ar galima nustatyti asmens 
tapatybę, reikėtų atsižvelgti tik į tas
priemones, kurias asmens tapatybei 
nustatyti gali pagrįstai naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas fizinis arba 
juridinis asmuo, ir į pagrįstą tikimybę, kad 
asmens tapatybė bus nustatyta. Apsaugos 
principai neturėtų būti taikomi duomenims, 
kurių anonimiškumas užtikrintas taip, kad 
duomenų subjekto tapatybė pagal šiuos 
duomenis nebegali arba dar negali būti 
nustatyta;

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad asmens duomenų apibrėžimas būtų praktiškesnis ir pagrįstesnis.

Pakeitimas 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Or. en

Pakeitimas 394
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie fizinį asmenį, 
kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba 
gali būti nustatyta, net ir po jo ar jos 
mirties. Sprendžiant, ar galima nustatyti 
asmens tapatybę, reikėtų atsižvelgti į visas 
priemones, kurias asmens tapatybei 
nustatyti gali pagrįstai naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento aiškiai nenurodomas mirusių asmenų asmens duomenų tvarkymo 
klausimas. Svarbu, kad mirusio asmens teisių perėmėjas arba teisinis atstovas galėtų 
užtikrinti, jog būtų įgyvendinamos mirusiojo duomenų apsaugos teisės (prieigos, ištaisymo ir 
t. t.), atsižvelgiant į prieš mirtį pareikštus asmens norus. Taigi šis pakeitimas susijęs su 15 ir 
17 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) šiame reglamente pripažįstama, kad 
pseudonimų suteikimas naudingas 
visiems duomenų subjektams, kadangi 
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pagal apibrėžtį asmens duomenys 
pakeičiami taip, jog duomenų subjektui jų 
negalima priskirti nesinaudojant 
papildomais duomenimis. Todėl duomenų 
valdytojai turėtų būti skatinami 
duomenims suteikti pseudonimus;

Or. en

Pakeitimas 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) šiame reglamente pripažįstama, kad 
pseudonimų suteikimas naudingas 
visiems duomenų subjektams, kadangi 
pagal apibrėžtį asmens duomenys 
pakeičiami taip, jog duomenų subjektui jų 
negalima priskirti nesinaudojant 
papildomais duomenimis. Todėl duomenų 
valdytojai turėtų būti skatinami 
duomenims suteikti pseudonimus;

Or. en

Pakeitimas 397
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) valstybių suteikiami identifikavimo 
numeriai turėtų būti laikomi asmens 
duomenimis;

Or. fr
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į valstybių suteikiamų identifikavimo numerių (socialinio draudimo numeris, 
paso ir asmens tapatybės kortelės numeris, mokyklos registracijos numeris ir t. t.) svarbą, 
taip pat turint omenyje civilinę būklę, reikia aiškiai nustatyti, kad šie duomenys yra asmens 
duomenys.

Pakeitimas 398
Alexander Alvaro

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 paslaugomis 
prisijungus arba neprisijungus prie
interneto, asmenys gali būti susieti su savo 
įrenginių, programų, priemonių ir 
protokolų arba kitų vartojimo prekių
interneto identifikatoriais, pavyzdžiui,
interneto protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais, RDA žymenimis ir kitais 
unikaliais identifikatoriais. Taip gali likti 
pėdsakų, kurie kartu su unikaliu 
identifikatoriumi ir kita 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;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat naudojantis paslaugomis neprisijungus prie interneto gali likti pėdsakų.

Pakeitimas 399
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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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 paslaugomis arba 
įrenginiais, asmenys gali būti susieti su 
savo įrenginių, programų, priemonių ir 
protokolų 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;

Or. en

Pakeitimas 400
Axel Voss

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 reikėtų pasitelkiant 
technologinę plėtrą ištirti kiekvieną atvejį 
siekiant nustatyti, ar asmens 
identifikavimo numeris, vietos nustatymo 
duomenys, interneto identifikatoriai ar kiti 
specifiniai požymiai patys savaime 
nebūtinai visomis aplinkybėmis turi būti 
laikomi asmens duomenimis;
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš IMCO komiteto nuomonės.

Pakeitimas 401
Jan Philipp Albrecht

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 paslaugomis 
prisijungus arba neprisijungus prie
interneto, asmenys gali būti susieti su
vienu ar daugiau savo įrenginių, 
programų, priemonių, protokolų arba kitų 
vartojimo prekių interneto identifikatorių, 
pavyzdžiui, interneto protokolo adresais,
slapukų identifikatoriais, RDA žymenimis 
ir kitais unikaliais identifikatoriais.
Kadangi tokie identifikatoriai palieka
pėdsakų ir gali būti naudojami fiziniams 
asmenims išskirti, šis reglamentas turėtų 
būti taikomas tokių duomenų tvarkymui, 
išskyrus atvejus, kai tie identifikatoriai 
akivaizdžiai nėra siejami su fiziniais 
asmenimis, pvz., įmonių naudojami IP 
adresai, kurių negalima laikyti šiame 
reglamente apibrėžtais asmens 
duomenimis;

Or. en

Pagrindimas

Asmens duomenų sąvoka dar aiškiau išdėstoma, pateikiant objektyvius kriterijus. 
Identifikatoriai, turintys artimą sąsają su fiziniu asmeniu, turi būti laikomi asmens 
duomenimis. Žr. su tuo susijusius 4 straipsnio 1 dalies ir 23 konstatuojamosios dalies 
pakeitimus. Šiuo pakeitimu toliau paaiškinamas asmens duomenų naudojimas prisijungus ir 
neprisijungus prie interneto. 29 straipsnio darbo grupė nuolat kartojo, kad RDA žymenys yra 
asmens duomenys.
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Pakeitimas 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 asmens identifikavimo 
numeris, vietos nustatymo duomenys, 
interneto identifikatoriai ar kiti specifiniai 
požymiai nebūtinai visomis aplinkybėmis 
turi būti laikomi asmens duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 403
Louis Michel

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 

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui, interneto 
protokolo adresais, interneto prievadais
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 produktų serijos numeriai, IP 
adresai, interneto prievadai, mobiliųjų 
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požymiai patys savaime nebūtinai visomis 
aplinkybėmis turi būti laikomi asmens 
duomenimis;

telefonų tarptautinio judriojo ryšio 
įrangos identifikatoriaus kodai ar kiti
tokie identifikatoriai patys savaime 
nebūtinai visomis aplinkybėmis turi būti 
laikomi asmens duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 ir šeimos 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.
Asmens duomenų pakartotinis 
identifikavimas, pavyzdžiui, panaudojant 
išsaugotus interneto pėdsakus siekiant 
kurti asmenų profilius, pseudonimų 
pažeidimai ir duomenų subjektų 
identifikavimas turėtų būti uždrausti;

Or. en

Pakeitimas 405
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) tuo atveju, kai paslaugų teikėjas, 
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neturėdamas prieigos prie asmens 
duomenų, juos tvarko techniškai 
įmanomu būdu, nedėdamas 
neproporcingų pastangų ir taip, kaip 
pagrįstai juos gali tvarkyti paslaugų 
teikėjas siekdamas sužinoti duomenų 
turinį, tokie paslaugų teikėjai turėtų būti 
laikomi neutraliu tarpininku arba tik 
paprastu perdavimo kanalu pagal 
Direktyvos 2000/31/EB 12 straipsnį, kurie 
nėra atsakingi už perduotus, kitokiu būdu 
tvarkomus ar jų suteiktus asmens 
duomenis;

Or. en

Pakeitimas 406
Cornelia Ernst

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 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, vien naudojimasis 
paslauga arba neveikimas, pavyzdžiui, kai 
paliekamos iš anksto pažymėtos varnelės,
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 
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paslauga, dėl kurios prašoma sutikimo;

Or. en

Pakeitimas 407
Jan Mulder

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 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.
Informuoto asmens sutikimą turėtų 
palengvinti vartotojui patogiai pateikta 
informacija apie atliekamo duomenų 
tvarkymo tipus. Todėl tylėjimas,
neveikimas, pvz., numatytojo pasirinkimo 
nekeitimas, 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. en

Pakeitimas 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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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
nedviprasmiškai ir tinkamu būdu, siūlomo 
produkto ar paslaugos atveju 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. en

Pakeitimas 409
Louis Michel

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 

(25) sutikimas turi būti išreikštas tinkamu 
būdu, leidžiančiu savanoriškai ir konkrečiai 
tinkamai informuotam duomenų subjektui 
išreikšti valią pareiškimu arba veiksmu, ir 
užtikrinančiu, kad asmenys suvokia 
sutinkantys, kad būtų tvarkomi jų asmens 
duomenys, pavyzdžiui, panaudodami 
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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;

atitinkamas nuostatas arba 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 apima 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. en

Pakeitimas 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(25) sutikimas turi būti išreikštas laisvai ir 
duomenų valdytojui nedarant spaudimo, 
taip pat aiškiai ir tinkamu būdu, leidžiančiu 
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 
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nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

Or. en

Pakeitimas 411
Carmen Romero López

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 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. Be to, duomenų 
subjektui turėtų būti suteikta teisė atšaukti 
savo sutikimą bet kuriuo metu ir taip pat 
sklandžiai, kaip jis buvo suteiktas;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ketinama pabrėžti, kad asmenims turėtų būti suteikta teisė atšaukti savo 
sutikimą tomis pačiomis sąlygomis, kokiomis jis buvo suteiktas, nededant papildomų pastangų 
arba neskiriant daugiau laiko.
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Pakeitimas 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

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 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.
Veiksmas, kuriuo siekiama arba 
sutinkama gauti konkrečią sveikatos 
gydymo paslaugą, turėtų būti laikomas 
sutikimu pagal 4 straipsnio 8 dalį ir 
6 straipsnio 1 dalies a punktą tvarkyti 
asmens duomenis apie sveikatą, susijusius 
su tuo konkrečiu gydymu, ir turėtų būti 
laikoma, kad šiuo veiksmu įvykdoma 
7 straipsnio 1 dalies pareigos įrodyti 
nuostata, neužkertant kelio valstybėms 
narėms laikytis galiojančių griežtesnių 
nacionalinių taisyklių šiuo požiūriu. 
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. en
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Pagrindimas

Savaime suprantama.

Pakeitimas 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

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
nedviprasmiškai 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. Informacija 
skirta tam, kad sutikimą galėtų pareikšti 
vaikai, turėtų būti pateikiama aiškia ir 
pagal amžių tinkama kalba, kuri būtų 
lengvai suprantama vyresniam nei 
13 metų amžiaus vaikui;

Or. en

Pakeitimas 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 



AM\926396LT.doc 43/173 PE504.340v01-00

LT

Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

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
nedviprasmiškai ir tinkamu būdu, siūlomo 
produkto ar paslaugos atveju 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. Tačiau šiomis 
nuostatomis neatsižvelgiama į Direktyvos 
2002/58/EB nuostatas, kuriomis 
numatoma, jog tam tikromis aplinkybėmis
sutikimas gali būti pareikštas pasirinkus 
atitinkamus vartotojo įrenginių 
nustatymus. 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. en

Pakeitimas 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) šiame reglamente pripažįstama, kad 
pseudonimų suteikimas duomenims gali 
padėti sumažinti su duomenų subjektų 
privatumu susijusią riziką. Jei duomenų 
valdytojas suteikia pseudonimus 
duomenims, toks tvarkymas turėtų būti 
pateisinamas kaip teisėtas duomenų 
valdytojo interesas;

Or. en

Pakeitimas 416
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) medicininės konsultacijos, sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimas, diagnozė ir 
gydymas susiję su asmens duomenų 
rinkimu ir tvarkymu. Paciento sprendimas 
naudotis medicinine priežiūra turėtų būti 
laikomas aiškiu sutikimu, kad asmens 
duomenys būtų renkami ir tvarkomi; 

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu pašalinamas bet koks dviprasmiškumas, susijęs su asmens duomenų rinkimo ir 
tvarkymo teisėtumui taikomais kriterijais, atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 dalyje išvardytas 
nuostatas dėl medicininės priežiūros. 

Pakeitimas 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirta visa informacija apie 
duomenų subjekto sveikatos būklę, 
informacija apie asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, 
informacija apie apmokėjimą ar asmens 
teisę į sveikatos priežiūrą, asmens numeris, 
simbolis ar žymė, pagal kurią būtų galima 
nustatyti asmens tapatybę sveikatos 
priežiūros tikslais, visa informacija apie 
asmenį, kuri buvo surinkta jam teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, informacija, 
gauta atliekant kūno dalies ar medžiagos 
tyrimus, įskaitant biologinius ėminius, 
asmeniui sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančio paslaugų teikėjo tapatybė ar kita 
informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito 
sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 
tyrimo;

(26) prie asmens sveikatos duomenų, 
įskaitant genetinę informaciją, turėtų būti 
priskirta visa informacija apie duomenų 
subjekto sveikatos būklę, informacija apie 
asmens registraciją sveikatos priežiūros 
paslaugoms gauti, informacija apie 
apmokėjimą ar asmens teisę į sveikatos 
priežiūrą, asmens numeris, simbolis ar 
žymė, pagal kurią būtų galima nustatyti 
asmens tapatybę sveikatos priežiūros 
tikslais, visa informacija apie asmenį, kuri 
buvo surinkta jam teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas, informacija, gauta 
atliekant kūno dalies ar medžiagos tyrimus, 
įskaitant biologinius ėminius, asmeniui 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio 
paslaugų teikėjo tapatybė ar kita 
informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito 
sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 
tyrimo;

Or. en

Pakeitimas 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirta visa informacija apie 
duomenų subjekto sveikatos būklę, 
informacija apie asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, 
informacija apie apmokėjimą ar asmens 

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirta visa asmeninė informacija 
apie duomenų subjekto sveikatos būklę, 
informacija apie asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, 
informacija apie apmokėjimą ar asmens 
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teisę į sveikatos priežiūrą, asmens numeris, 
simbolis ar žymė, pagal kurią būtų galima 
nustatyti asmens tapatybę sveikatos 
priežiūros tikslais, visa informacija apie 
asmenį, kuri buvo surinkta jam teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, informacija, 
gauta atliekant kūno dalies ar medžiagos 
tyrimus, įskaitant biologinius ėminius, 
asmeniui sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančio paslaugų teikėjo tapatybė ar kita 
informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito 
sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 
tyrimo;

teisę į sveikatos priežiūrą, asmens numeris, 
simbolis ar žymė, pagal kurią būtų galima 
nustatyti asmens tapatybę sveikatos 
priežiūros tikslais, visa informacija apie 
asmenį, kuri buvo surinkta jam teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, asmeninė
informacija, gauta atliekant kūno dalies, 
medžiagos arba biologinio ėminio tyrimus, 
asmeniui sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančio paslaugų teikėjo tapatybė ar kita 
informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito 
sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 
tyrimo;

Or. en

Pakeitimas 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirta visa informacija apie 
duomenų subjekto sveikatos būklę, 
informacija apie asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, 
informacija apie apmokėjimą ar asmens 
teisę į sveikatos priežiūrą, asmens numeris, 
simbolis ar žymė, pagal kurią būtų galima 
nustatyti asmens tapatybę sveikatos 
priežiūros tikslais, visa informacija apie 
asmenį, kuri buvo surinkta jam teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, informacija, 
gauta atliekant kūno dalies ar medžiagos 
tyrimus, įskaitant biologinius ėminius, 
asmeniui sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančio paslaugų teikėjo tapatybė ar kita 

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirta visa asmeninė informacija 
apie duomenų subjekto sveikatos būklę, 
informacija apie asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, 
informacija apie apmokėjimą ar asmens 
teisę į sveikatos priežiūrą, asmens numeris, 
simbolis ar žymė, pagal kurią būtų galima 
nustatyti asmens tapatybę sveikatos 
priežiūros tikslais, visa informacija apie 
asmenį, kuri buvo surinkta jam teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, asmeninė
informacija, gauta atliekant kūno dalies,
medžiagos arba biologinio ėminio tyrimus, 
asmeniui sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančio paslaugų teikėjo tapatybė ar kita 
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informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito 
sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 
tyrimo;

informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito 
sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 
tyrimo;

Or. en

Pakeitimas 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirta visa informacija apie 
duomenų subjekto sveikatos būklę, 
informacija apie asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, 
informacija apie apmokėjimą ar asmens 
teisę į sveikatos priežiūrą, asmens numeris, 
simbolis ar žymė, pagal kurią būtų galima 
nustatyti asmens tapatybę sveikatos 
priežiūros tikslais, visa informacija apie 
asmenį, kuri buvo surinkta jam teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, informacija, 
gauta atliekant kūno dalies ar medžiagos 
tyrimus, įskaitant biologinius ėminius, 
asmeniui sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančio paslaugų teikėjo tapatybė ar kita 
informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito 
sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirta visa asmeninė informacija 
apie duomenų subjekto sveikatos būklę, 
įskaitant genetinę informaciją, 
informacija apie asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, 
informacija apie apmokėjimą ar asmens 
teisę į sveikatos priežiūrą, asmens numeris, 
simbolis ar žymė, pagal kurią būtų galima 
nustatyti asmens tapatybę sveikatos 
priežiūros tikslais, visa informacija apie 
asmenį, kuri buvo surinkta jam teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, asmeninė
informacija, gauta atliekant kūno dalies,
medžiagos arba biologinio ėminio tyrimus, 
asmeniui sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančio paslaugų teikėjo tapatybė ar kita 
informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito 
sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 
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tyrimo; tyrimo;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės.

Pakeitimas 421
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirta visa informacija apie 
duomenų subjekto sveikatos būklę,
informacija apie asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, 
informacija apie apmokėjimą ar asmens 
teisę į sveikatos priežiūrą, asmens 
numeris, simbolis ar žymė, pagal kurią 
būtų galima nustatyti asmens tapatybę 
sveikatos priežiūros tikslais, visa 
informacija apie asmenį, kuri buvo 
surinkta jam teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas, informacija, gauta atliekant 
kūno dalies ar medžiagos tyrimus, 
įskaitant biologinius ėminius, asmeniui 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio 
paslaugų teikėjo tapatybė ar kita 
informacija, pavyzdžiui, apie ligą, negalią, 
riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį 
gydymą arba faktinę duomenų subjekto 
fiziologinę ar biomedicininę būklę, 
neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pvz., 
ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito
sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, 
medicinos prietaiso ar in vitro diagnostinio 
tyrimo;

(26) prie asmens sveikatos duomenų turėtų 
būti priskirta visa tiesioginė informacija 
apie duomenų subjekto sveikatos būklę 
arba faktinę duomenų subjekto fiziologinę 
ar biomedicininę būklę, neatsižvelgiant į 
informacijos šaltinį, pvz., ar ji būtų gauta iš 
gydytojo, ar iš kito sveikatos priežiūros 
specialisto, ligoninės, medicinos prietaiso 
ar in vitro diagnostinio tyrimo;

Or. en
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Pakeitimas 422
Jan Mulder

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, 
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;

(27) kai duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas turi daug buveinių 
Sąjungoje, įskaitant atvejus (bet ne tik 
juos), kai duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas yra įmonių grupės dalis, šiame 
reglamente 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, 
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;

Or. en

Pakeitimas 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

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) kai duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas turi daug buveinių 
Sąjungoje, įskaitant atvejus (bet ne tik 
juos), kai duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas yra įmonių grupė, šiame 
reglamente pagrindinė duomenų valdytojo 
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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;

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, 
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. 
Įmonių grupė gali nustatyti bendros 
pagrindinės buveinės vietą Sąjungos 
teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės.

Pakeitimas 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) įmonių grupę turėtų sudaryti 
kontroliuojančioji įmonė ir jos 
kontroliuojamos įmonės, o 
kontroliuojančioji įmonė turėtų būti įmonė, 
galinti daryti lemiamą poveikį kitoms 
įmonėms, pavyzdžiui, dėl nuosavybės 
santykių, finansinių įnašų, įmonės veiklą 
reglamentuojančių taisyklių arba įgaliojimo 
nustatyti asmens duomenų apsaugos 
taisykles;

(28) įmonių grupę turėtų sudaryti 
kontroliuojančioji įmonė ir jos 
kontroliuojamos įmonės, o 
kontroliuojančioji įmonė turėtų būti įmonė, 
galinti daryti lemiamą poveikį kitoms 
įmonėms, pavyzdžiui, dėl nuosavybės 
santykių, finansinių įnašų, įmonės veiklą 
reglamentuojančių taisyklių arba įgaliojimo 
nustatyti asmens duomenų apsaugos 
taisykles. Įmonių grupė gali nustatyti 
bendros pagrindinės buveinės vietą 
Sąjungos teritorijoje;

Or. en
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Pakeitimas 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises. Siekiant 
nustatyti, koks asmuo laikomas vaiku, 
šiame reglamente turėtų būti 
vadovaujamasi JT Vaiko teisių 
konvencijoje nustatytos apibrėžties;

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises, taip pat
jie yra pažeidžiami vartotojai. Siekiant 
nustatyti, koks asmuo laikomas vaiku, 
šiame reglamente turėtų būti 
vadovaujamasi JT Vaiko teisių 
konvencijoje nustatyta apibrėžtimi. Visų 
pirma, turėtų būti naudojama vaiko 
interesus atitinkanti kalba siekiant 
užtikrinti sutikimo teisę vyresniems nei 13 
metų vaikams;

Or. en

Pakeitimas 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises. Siekiant 
nustatyti, koks asmuo laikomas vaiku, 
šiame reglamente turėtų būti 
vadovaujamasi JT Vaiko teisių 
konvencijoje nustatytos apibrėžties;

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises. Tokia 
apsauga ypač svarbi naudojantis 
socialiniais tinklais, kadangi vaikai turėtų 
žinoti asmenų, su kuriais jie bendrauja, 
tapatybes. Siekiant nustatyti, koks asmuo 
laikomas vaiku, šiame reglamente turėtų 
būti vadovaujamasi JT Vaiko teisių 
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konvencijoje nustatyta apibrėžtimi;

Or. en

Pakeitimas 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises. Siekiant 
nustatyti, koks asmuo laikomas vaiku,
šiame reglamente turėtų būti 
vadovaujamasi JT Vaiko teisių 
konvencijoje nustatytos apibrėžties;

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises. Tokia 
apsauga ypač svarbi naudojantis 
socialiniais tinklais. Šiame reglamente 
vaiku laikomas asmuo, kuriam mažiau 
negu 18 metų. Kai duomenų tvarkymas 
paremtas duomenų subjekto sutikimu, 
susijusiu su tiesioginiu informacinės 
visuomenės paslaugų siūlymu vaikui, 
reglamente turėtų būti atskiriami vaikai, 
kuriems daugiau negu 13 metų, ir vaikai, 
kuriems mažiau negu 13 metų ir kuriems 
reikalingas aukštesnis apsaugos lygis ir 
sutikimą ar leidimą turi duoti vaiko tėvai 
ar globėjai; 

Or. en

Pakeitimas 428
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) tie patys asmens duomenys gali 
turėti skirtingą reikšmę, priklausomai nuo 
jų tvarkymo aplinkybių ir su tuo 
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susijusios rizikos. Todėl duomenų 
valdytojai turėtų taikyti tinkamas 
technines ir organizacines priemones ir 
procedūras, atsižvelgdami į duomenų 
tvarkymo aplinkybes ir riziką;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjekto adreso praradimas gali turėti skirtingų pasekmių, jei jį praranda 
mažmenininkas, kuris adresą išsaugojo tiekimo tikslais, ir jei jį praranda vėžinių susirgimų 
specialistas, kuris adresą išsaugojo sąskaitos pateikimo tikslais.

Pakeitimas 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) tie patys asmens duomenys gali 
turėti skirtingą reikšmę, priklausomai nuo 
jų tvarkymo aplinkybių ir su tuo 
susijusios rizikos. Todėl duomenų 
valdytojai turėtų taikyti tinkamas 
technines ir organizacines priemones ir 
procedūras, atsižvelgdami į duomenų 
tvarkymo aplinkybes ir riziką;

Or. en

Pakeitimas 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) laikydamosi šio reglamento 
nuostatų valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad vaikai visada galėtų pasinaudoti 
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informacinės visuomenės prevencinėmis 
ir konsultacinėmis paslaugomis, pvz., 
konsultacijomis internetu seksualinio 
išnaudojimo klausimu, susijusiomis su 
piktnaudžiavimo narkotikais problema ar 
kitomis psichologinėmis problemomis, ir 
tam nereikėtų jų tėvų ar teisėtų globėjų 
sutikimo; 

Or. en

Pagrindimas

(Žr. naują 8 straipsnio formuluotę)
Vaikams siūlant kai kurias informacinės visuomenės teikiamas paslaugas pasikliaunama 
faktu, kad vaikai paslaugomis gali naudotis be savo tėvų sutikimo. Pvz., seksualinio 
išnaudojimo aukų internetinių pokalbių svetainių atvejai. Nesant nukrypti leidžiančios 
nuostatos šiais atvejais kai kurios paslaugos, kuriomis siekiama padėti vaikams, kai tėvai ar 
teisiniai atstovai gali būti glaudžiai susiję su vaiko problema, nebegalės būti prieinamos.

Pakeitimas 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) darbuotojų asmens duomenys, visų 
pirma neskelbtini duomenys, pvz., 
politinės pažiūros, priklausomybė 
profesinėms sąjungoms ir atitinkama 
veikla, turi būti apsaugoti pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8, 
12 ir 28 straipsnius ir Europos žmogaus 
teisių konvencijos 8 ir 11 straipsnius ir 
jokiu būdu negali būti naudojami siekiant 
įtraukti darbuotojus į vadinamuosius 
juoduosius sąrašus, kurie gali būti 
perduodami kitoms įmonėms siekiant 
diskriminuoti tam tikrus darbuotojus;

Or. de
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Pakeitimas 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) darbuotojų asmens duomenys, visų 
pirma neskelbtini duomenys, pvz., 
politinės pažiūros, priklausomybė 
profesinėms sąjungoms ir atitinkama 
veikla, turėtų būti apsaugoti pagal 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 8, 12, 27 ir 28 straipsnius ir 
Europos žmogaus teisių konvencijos 8 ir 
11 straipsnius. darbuotojų asmens 
duomenys negali būti naudojami siekiant 
įtraukti darbuotojus į vadinamuosius 
juoduosius sąrašus, kurie gali būti 
perduodami kitoms įmonėms siekiant 
diskriminuoti tam tikrus darbuotojus;

Or. en

Pakeitimas 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai ir skaidriai 
suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Visų 
pirma turėtų būti aiškūs, teisėti ir duomenų 
rinkimo metu nustatyti konkretūs tikslai, 
kuriais tvarkomi duomenys. Duomenys 
turėtų būti adekvatūs, susiję ir jų apimtis 
neviršyti tikslų, kuriais jie tvarkomi; tam 
pirmiausia reikia užtikrinti, kad būtų 
surinkta ne per daug duomenų, o duomenų 
saugojimo laikotarpis būtų tik minimalus. 
Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi tik 
tuomet, jei duomenų tvarkymo tikslų 

(30) asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai ir skaidriai 
suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Visų 
pirma turėtų būti aiškūs, teisėti ir duomenų 
rinkimo metu nustatyti konkretūs tikslai, 
kuriais tvarkomi duomenys. Duomenys 
turėtų būti adekvatūs, susiję ir jų apimtis 
neviršyti tikslų, kuriais jie tvarkomi; tam 
pirmiausia reikia užtikrinti, kad būtų 
surinkta ne per daug duomenų, o duomenų 
saugojimo laikotarpis būtų tik minimalus. 
Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi tik 
tuomet, jei duomenų tvarkymo tikslų 



PE504.340v01-00 56/173 AM\926396LT.doc

LT

negalima pasiekti kitomis priemonėmis. 
Reikėtų imtis visų pagrįstų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens 
duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Kad 
duomenys nebūtų laikomi ilgiau nei 
būtina, duomenų valdytojas turėtų 
nustatyti duomenų ištrynimo arba 
periodinės peržiūros terminus;

negalima pasiekti kitomis priemonėmis. 
Reikėtų imtis visų pagrįstų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens 
duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti;

Or. en

Pakeitimas 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30 a) darbuotojų asmens duomenys, visų 
pirma neskelbtini duomenys, pvz., 
politinės pažiūros, priklausomybė 
profesinėms sąjungoms ir atitinkama 
veikla, turėtų būti apsaugoti pagal 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 8, 12, 27 ir 28 straipsnius ir 
Europos žmogaus teisių konvencijos 8 ir 
11 straipsnius. Turėtų būti įdiegtos 
apsaugos priemonės, kad būtų išvengta 
atvejų, kai darbuotojų asmens duomenys 
įtraukiami į vadinamuosius juoduosius 
sąrašus ir perduodami kitoms įmonėms ar 
asmenims siekiant diskriminuoti tam 
tikrus darbuotojus;

Or. en

Pagrindimas

Asmens duomenys niekada negali būti panaudoti prieš duomenų subjektą darbo santykiuose.

Pakeitimas 435
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, 
asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
gavus atitinkamo asmens sutikimą arba 
kitu teisėtu pagrindu, nustatytu šiame 
reglamente arba – kai šiame reglamente 
nurodoma – kitame Sąjungos ar valstybės 
narės teisės akte;

(31) kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, 
asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
gavus atitinkamo asmens sutikimą arba 
kitu teisėtu pagrindu, nustatytu šiame 
reglamente arba – kai šiame reglamente 
nurodoma – kitame Sąjungos ar valstybės 
narės teisės akte. Leidimas duomenų 
valdytojui tvarkyti asmens duomenis 
turėtų apimti leidimą tvarkyti asmens 
duomenis kartu su kitais bendrais 
duomenų valdytojais ir juo turėtų būti 
suteikiamas leidimas asmens duomenis 
tvarkyti duomenų tvarkytojui, kuris 
įsisteigęs Europos Sąjungoje ar už jos 
ribų;

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas paaiškinimas siekiant didesnio aiškumo dėl sąvokų „duomenų valdytojas“ ir 
„duomenų tvarkytojas“, nustatytų Europos duomenų apsaugos institucijų darbo dokumente 
Nr. 169, kuris paskatino skirtingą tų pačių principų ir apibrėžčių, įtrauktų siekiant 
suderinimo Europos lygmeniu, interpretavimą.

Pakeitimas 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, 
asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
gavus atitinkamo asmens sutikimą arba 
kitu teisėtu pagrindu, nustatytu šiame 
reglamente arba – kai šiame reglamente 
nurodoma – kitame Sąjungos ar valstybės 
narės teisės akte;

(31) kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, 
asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
gavus atitinkamo asmens sutikimą arba 
kitu teisėtu pagrindu, nustatytu šiame 
reglamente arba – kai šiame reglamente 
nurodoma – kitame Sąjungos ar valstybės 
narės teisės akte. Vaiko ar asmens, kuris 
neturi veiksnumo, atveju sutikimą turėtų 



PE504.340v01-00 58/173 AM\926396LT.doc

LT

duoti duomenų subjekto teisinis atstovas;

Or. en

Pakeitimas 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) kai duomenys tvarkomi gavus 
duomenų subjekto sutikimą, pareiga 
įrodyti, kad duomenų subjektas sutiko su 
duomenų tvarkymo operacija, turėtų tekti 
duomenų valdytojui. Visų pirma kai 
rašytinis pareiškimas teikiamas kitu 
klausimu, apsaugos priemonėmis turėtų 
būti užtikrinta, kad duomenų subjektas 
suvokia, kad sutinka ir dėl ko;

(32) kai duomenys tvarkomi gavus 
duomenų subjekto sutikimą, pareiga 
įrodyti, kad duomenų subjektas sutiko su 
duomenų tvarkymo operacija, turėtų tekti 
duomenų valdytojui. Visų pirma kai 
rašytinis pareiškimas teikiamas kitu 
klausimu, apsaugos priemonėmis turėtų 
būti užtikrinta, kad duomenų subjektas 
suvokia, kad sutinka ir dėl ko. Panašiai 
kaip civilinės teisės nuostatų atveju 
(Direktyva 93/13/EEB) rašytiniai 
pareiškimai (privatumo politika) turėtų 
būti kuo aiškesni ir skaidresni, 
atsižvelgiant į tvarkymo formą. Juose 
neturėtų būti paslėptų ar nepalankių 
sąlygų, pvz., nuostatų dėl teisės perduoti 
asmens duomenis kitiems duomenų 
valdytojams ar papildomo asmens 
duomenų naudojimo. Siekiant duomenų 
valdytojus paskatinti teikti tinkamą 
informaciją iš dalies neteisėtos sąlygos 
turėtų būti visiškai niekinės;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektai dažnai susiduria su itin neaškiomis, ilgomis ar sudėtingomis nuostatomis, 
todėl duomenų subjektai jų neperskaito ir nesupranta. Siekiant spręsti šią problemą pakeitimu 
įtraukiami nusistovėję principai dėl nesąžiningų sąlygų vartotojų sutartyse. Taip pat 
sudaromos sąlygos interpretuojant reglamentą pateikti nuorodas į ilgalaikę teismo praktiką.
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Pakeitimas 438
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad sutikimas būtų 
savanoriškas, reikėtų tiksliai apibrėžti, kad 
sutikimas nėra laikomas galiojančiu 
teisiniu pagrindu, kai asmuo faktiškai 
neturi laisvo pasirinkimo ir todėl negali 
atsisakyti sutikti arba sutikimo atšaukti, 
nepatirdamos žalos;

(33) siekiant užtikrinti, kad sutikimas būtų 
savanoriškas, reikėtų tiksliai apibrėžti, kad 
sutikimas nėra laikomas galiojančiu 
teisiniu pagrindu, kai asmuo faktiškai 
neturi laisvo pasirinkimo ir todėl negali 
atsisakyti sutikti arba sutikimo atšaukti, 
nepatirdamos žalos, kuri nėra teisiškai 
pagrįsta. Kai asmens duomenys, kurie 
tvarkomi gavus duomenų subjekto 
sutikimą, būtini paslaugos teikimui ar 
kitais duomenų subjekto interesais, 
sutikimo atšaukimas turėtų suteikti 
pagrindą paslaugos teikėjui nutraukti 
sutartį arba jos nevykdyti;

Or. en

Pakeitimas 439
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) sutikimas nėra neribojamas laiko 
atžvilgiu ir, kaip tvarkymo pagrindas, 
netenka teisinės galios iš karto, kai tik 
asmens duomenų nebereikia tvarkyti tuo 
tikslu, kuriuo jie buvo iš pradžių surinkti. 
Kai numatyto tikslo nustatymas negali 
būti aiškiai apibrėžtas, duomenų 
valdytojas nors vieną kartą per metus 
turėtų pateikti duomenų subjektui 
informaciją pagal 14 straipsnį ir duomenų 
subjekto prašyti patvirtinti pradinį 
sutikimą. Jei duomenų subjektas neatsako 
teigiamai, turėtų būti laikoma, kad 
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antrųjų kalendorinių metų po pirmojo 
tvarkymo pabaigoje pirminis sutikimas 
nebegalioja;

Or. en

Pakeitimas 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33b) sutikimas turėtų būti laikomas 
galiojančiu pagrindu duomenų 
tvarkymui, kuris yra teisėtas ir todėl 
atitinka savo tikslą. Sutikimas negali būti 
neproporcingai didelės apimties duomenų 
tvarkymo teisėtas pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 441
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, 
kai duomenų subjektas yra priklausomas 
nuo duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios 

Išbraukta.
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institucija, remdamasi savo viešaisiais 
įgaliojimais, gali nustatyti pareigą ir 
sutikimas negali būti laikomas 
savanorišku, atsižvelgiant į duomenų 
subjekto interesus;

Or. en

Pakeitimas 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, 
kai duomenų subjektas yra priklausomas 
nuo duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios 
institucija, remdamasi savo viešaisiais 
įgaliojimais, gali nustatyti pareigą ir 
sutikimas negali būti laikomas 
savanorišku, atsižvelgiant į duomenų 
subjekto interesus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, 
kai duomenų subjektas yra priklausomas 
nuo duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios 
institucija, remdamasi savo viešaisiais 
įgaliojimais, gali nustatyti pareigą ir 
sutikimas negali būti laikomas 
savanorišku, atsižvelgiant į duomenų 
subjekto interesus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 444
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
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gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus. Pastaroji 
nuostata neturėtų būti taikoma, kai 
valdžios institucija yra darbdavys;

Or. en

Pakeitimas 445
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

(34) paprastai sutikimas neturėtų būti 
laikomas galiojančiu asmens duomenų 
tvarkymo teisiniu pagrindu, kai yra aiškus 
duomenų subjekto ir duomenų valdytojo 
padėties disbalansas, konkrečiai tuomet, 
kai duomenų subjektas yra priklausomas 
nuo duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Or. en

Pakeitimas 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo. Nėra disbalanso, kai 
duomenys tvarkomi darbo santykių srityje 
arba apsaugos nuo rizikos atvejais. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Or. en

Pakeitimas 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 

(34) sutikimas turėtų būti suteiktas laisva 
valia, duomenų valdytojui nedarant 
spaudimo. Sutikimas negali būti laikomas 
suteiktu laisva valia, kai dėl aiškaus 
duomenų subjekto ir duomenų valdytojo 
padėties disbalanso duomenų subjekto 
atsisakymas duoti sutikimą gali turėti 
neigiamų finansinių ar teisinių padarinių.
Tai yra visų pirma tuomet, kai duomenų 
subjektas yra priklausomas nuo duomenų 
valdytojo, pavyzdžiui, kai palaikant darbo 
santykius darbuotojo asmens duomenis 
tvarko darbdavys. Kai duomenų valdytojas 
yra valdžios institucija, disbalansas 
atsirastų tik atliekant tokias specialias 
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būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

tvarkymo operacijas, kurių atveju valdžios 
institucija, remdamasi savo viešaisiais 
įgaliojimais, gali nustatyti pareigą ir 
sutikimas negali būti laikomas savanorišku, 
atsižvelgiant į duomenų subjekto interesus;

Or. en

Pakeitimas 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsiranda tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Or. de

Pakeitimas 449
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kai duomenų valdytojas duomenis 
tvarko vykdydamas jam tenkančią pareigą 
arba kai duomenis būtina tvarkyti viešojo 
intereso užduočiai įvykdyti ar vykdant 
valdžios įgaliojimus, duomenų tvarkymo 
teisinis pagrindas turėtų būti įtvirtintas 
Sąjungos arba valstybės narės teisėje ir 
atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos reikalavimus, jei teisės arba 
laisvės suvaržomos. Be to, Sąjungos arba 
nacionalinėje teisėje turi būti nustatyta, ar 
duomenų valdytojas, vykdantis viešojo 
intereso užduotį arba valdžios įgaliojimus, 
turėtų būti viešojo administravimo 
institucija arba kitas viešosios teisės 
reglamentuojamas fizinis ar juridinis 
asmuo arba privatinės teisės 
reglamentuojamas fizinis ar juridinis 
asmuo, kaip antai profesinė asociacija;

(36) kai duomenų valdytojas duomenis 
tvarko vykdydamas jam tenkančią pareigą 
arba kai duomenis būtina tvarkyti viešojo 
intereso užduočiai įvykdyti ar vykdant 
valdžios įgaliojimus, duomenų tvarkymo 
teisinis pagrindas turėtų būti įtvirtintas 
Sąjungos arba valstybės narės teisėje ir 
atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos reikalavimus, jei teisės arba 
laisvės suvaržomos. Be to, Sąjungos arba 
nacionalinėje teisėje turi būti nustatyta, ar 
duomenų valdytojas, vykdantis viešojo 
intereso užduotį arba valdžios įgaliojimus, 
turėtų būti viešojo administravimo 
institucija arba kitas viešosios teisės 
reglamentuojamas fizinis ar juridinis 
asmuo arba privatinės teisės 
reglamentuojamas fizinis ar juridinis 
asmuo, kaip antai profesinė asociacija. 
Duomenys taip pat gali būti tvarkomi 
remiantis susitarimais pagal kolektyvinę 
darbo teisę. Susitarimai pagal kolektyvinę 
darbo teisę yra susitarimai, sudaryti tarp 
darbdavių ar jų atstovų ir darbuotojų 
atstovų arba tarp šių šalių ir valstybinio 
subjekto nacionaliniu, sektoriaus arba 
įmonės lygmeniu;

Or. de

Pakeitimas 450
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) asmens duomenų tvarkymas taip pat 
turėtų būti laikomas teisėtu, kai duomenis 
tvarkyti būtina norint apsaugoti gyvybinį 
duomenų subjekto interesą;

(37) asmens duomenų tvarkymas taip pat 
turėtų būti laikomas teisėtu, kai duomenis 
tvarkyti būtina norint apsaugoti gyvybinį 
duomenų subjekto interesą arba tvarkyti 
duomenis būtina siekiant užtikrinti tinklo 
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ar informacinės sistemos pajėgumą išlikti 
atspariai atsitiktiniams įvykiams ar 
neteisėtiems arba tyčiniams veiksmams, 
kurie keltų pavojų išsaugotų ar perduotų 
duomenų prieinamumui, autentiškumui, 
vientisumui ar slaptumui bei susijusių 
siūlomų ar per šiuos tinklus arba sistemas 
gaunamų paslaugų saugumui;

Or. en

Pagrindimas

Fizinės duomenų apsaugos ir tinklų apsaugos skatinimas.

Pakeitimas 451
Alexander Alvaro

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 
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 

(38) teisėti duomenų valdytojo interesai 
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, jeigu teisėti duomenų subjekto 
lūkesčiai, paremti jo (jos) santykiais su 
duomenų valdytoju, arba duomenų 
subjekto pagrindinės teisės ir laisvės, 
kuriomis remiantis turi būti užtikrinta 
duomenų apsauga, nėra viršesni už 
duomenų valdytojo interesus arba 
duomenų valdytojo teisę ir laisvę užsiimti 
verslu. 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 
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 
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tvarko vykdydamos savo funkcijas; 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. en

Pagrindimas

Tam, kad teisėti interesai galėtų būti teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu, duomenų 
valdytojai turi atsižvelgti į teisėtus duomenų subjekto lūkesčius, o duomenų subjektai turi 
pripažinti duomenų valdytojo teises ir laisves užsiimti verslu.

Pakeitimas 452
Sophia in 't Veld

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 
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 

(38) teisėti duomenų valdytojo interesai 
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu ribotu mastu, kai netaikomas 
joks kitas duomenų tvarkymo teisinis 
pagrindas, 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 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 
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atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

teisės aktu turi sukurti teisės aktų leidėjas, 
šis pateisinimo pagrindas neturėtų būti 
taikomas tais atvejais, kai valdžios 
institucijos duomenis tvarko vykdydamos 
savo funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 453
Dimitrios Droutsas

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 
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;

(38) išimtinėmis aplinkybėmis 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 nesutikti, kad 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;

Or. en
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Pakeitimas 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 
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;

(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 
duomenys būtų tvarkomi, ir dėl to nepatirti 
išlaidų. Duomenų valdytojo teisėti 
interesai konkrečiai gali apimti tiesioginę 
prekybą duomenų valdytojo prekėmis ir 
paslaugomis ir duomenų valdytojo 
reikalavimų vykdymą. Duomenų subjektui 
atšaukus savo sutikimą, duomenų 
valdytojas taip pat turėtų galėti atsisakyti 
tolesnio paslaugų teikimo, jei duomenis 
būtina tvarkyti dėl paslaugos pobūdžio ar 
susistemintos rinkmenos sistemos 
veikimo. 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;

Or. en
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Pakeitimas 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

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 
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;

(38) teisėti duomenų valdytojo arba 
trečiosios šalies, kuriai duomenys buvo 
perduoti, 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 
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;

Or. en

Pakeitimas 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(38) teisėti duomenų valdytojo arba 
trečiosios (-iųjų) šalies (-ių), kurios (-ių) 
interesais duomenys tvarkomi, 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 
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;

Or. en

Pakeitimas 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(38) išimtinėmis aplinkybėmis aiškiai 
apibrėžtas teisėtas duomenų valdytojo 
interesas gali būti teisiniu duomenų 
tvarkymo pagrindu, jeigu duomenų 
subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir 
laisvės nėra viršesni. Visų pirma tiesioginė 
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yra vaikas, nes vaikams reikalinga ypatinga 
apsauga. Duomenų subjektui turėtų būti 
suteikta teisė dėl priežasčių, susijusių su jo 
konkrečia padėtimi, nesutikti, kad 
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;

rinkodara neturėtų būti laikoma teisėtu 
interesu. Juos reikėtų kruopščiai pasverti 
visų pirma tuomet, kai duomenų subjektas 
yra vaikas, nes vaikams reikalinga ypatinga 
apsauga. Duomenų subjektui turėtų būti 
suteikta teisė nesutikti, kad duomenys būtų 
tvarkomi, ir dėl to nepatirti išlaidų. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą, duomenų 
valdytojas turėtų būti įpareigotas aiškiai 
informuoti duomenų subjektą apie 
konkretų teisėtą interesą, kurio siekia, ir 
duomenų subjekto teisę su tuo nesutikti, be 
to, jis turėtų būti įpareigotas šį konkretų
teisėtą interesą, kurį ketina panaudoti 
kaip teisinį pagrindą, dokumentuoti ir apie 
tokį duomenų tvarkymą iš anksto pranešti 
nacionalinei duomenų apsaugos 
institucijai. 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. en

Pakeitimas 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 
duomenys būtų tvarkomi, ir dėl to nepatirti 

(38) teisėti duomenų valdytojo arba 
trečiosios šalies, kuriai duomenys buvo 
perduoti, 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 
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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;

konkrečia padėtimi, nesutikti, kad 
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;

Or. en

Pakeitimas 459
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) duomenų valdytojo kelio žalai 
užkirtimas arba žalos apribojimas, pvz., 
civilinės žalos atlyginimo ir taisomųjų 
priemonių atveju, turėtų būti laikomi 
teisėtu interesu. Tiesioginė rinkodara 
neturėtų būti laikoma teisėtu interesu;

Or. en

Pakeitimas 460
Joanna Senyszyn

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) duomenų subjekto interesai ir 
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pagrindinės teisės turėtų būti viršesni už 
duomenų valdytojo interesus, kai dėl 
asmens duomenų tvarkymo kyla didelė 
žalos duomenų subjektui rizika arba 
rizika, kad bus pažeista bet kuri duomenų 
subjekto pagrindinė teisė, nurodyta 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; 

Or. en

Pakeitimas 461
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) teisinių pretenzijų duomenų 
subjekto atžvilgiu tenkinimas, pvz., skolos 
išieškojimas arba civilinės žalos 
atlyginimas ir taisomosios priemonės, 
turėtų būti teisėtas interesas, jeigu teisinė 
pretenzija atsirado prieš surenkant ir 
tvarkant asmens duomenis. Tas pats 
principas taikomas ir tuo atveju, kai 
siekiama užkirsti kelią nuostoliams, 
kuriuos duomenų valdytojui gali padaryti 
duomenų subjektas, arba juos sumažinti, 
pvz., užkirsti kelią mokėjimo 
įsipareigojimų nevykdymui;

Or. en

Pakeitimas 462
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) asmens duomenų tvarkymas 
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tiesioginės rinkodaros tikslais turėtų būti 
laikomas teisėtu interesu, jei duomenų 
valdytojas duomenų subjekto asmens 
duomenis gavo parduodamas produktą ar 
paslaugą ir jei asmens duomenys 
naudojami duomenų valdytojo 
nuosavybėje esančių panašių produktų 
tiesioginei rinkodarai;

Or. en

Pakeitimas 463
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su 
pradiniu duomenų rinkimo tikslu nedera, 
duomenų valdytojas turėtų gauti 
duomenų subjekto sutikimą duomenis 
tvarkyti tuo kitu tikslu arba duomenų 
tvarkymą pagrįsti kitu teisėtu pagrindu, 
visų pirma įtvirtintu Sąjungos teisėje arba 
duomenų valdytojui taikytinos valstybės 
narės teisėje. Visais atvejais turėtų būti 
užtikrinta, kad bus taikomi šiame 
reglamente nustatyti principai, visų pirma, 
kad duomenų subjektas bus informuotas 
apie tuos kitus duomenų tvarkymo tikslus;

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Visais atvejais turėtų būti 
užtikrinta, kad bus taikomi šiame 
reglamente nustatyti principai, visų pirma, 
kad duomenų subjektas bus informuotas 
apie tuos kitus duomenų tvarkymo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 464
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu 
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu, visų pirma įtvirtintu 
Sąjungos teisėje arba duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje. Visais 
atvejais turėtų būti užtikrinta, kad bus 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 
duomenų tvarkymo tikslus;

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, pvz., kai duomenis tvarkyti 
būtina istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas 
su pradiniu duomenų rinkimo tikslu 
nedera, duomenų valdytojas turėtų gauti 
duomenų subjekto sutikimą duomenis 
tvarkyti tuo kitu tikslu arba duomenų 
tvarkymą pagrįsti kitu teisėtu pagrindu, 
visų pirma įtvirtintu Sąjungos teisėje arba 
duomenų valdytojui taikytinos valstybės 
narės teisėje. Visais atvejais turėtų būti 
užtikrinta, kad bus taikomi šiame 
reglamente nustatyti principai, visų pirma, 
kad duomenų subjektas bus informuotas 
apie tuos kitus duomenų tvarkymo tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad istoriniai, statistiniai ir mokslinių tyrimų tikslai turėtų būti 
laikomi nederančiais tikslais. Nors atrodo, kad projekto originale tai buvo ketinama teigti 
siekiant nuoseklumo su 1995 m. Duomenų apsaugos direktyva, žodžių derinio „visų pirma“ 
vartojimas yra dviprasmiškas. Šį pakeitimą papildo pasiūlymas į 83 straipsnį įtraukti naują 2 
dalį.

Pakeitimas 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
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kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu 
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu, visų pirma įtvirtintu 
Sąjungos teisėje arba duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje. Visais 
atvejais turėtų būti užtikrinta, kad bus 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 
duomenų tvarkymo tikslus;

kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
pavyzdžiui, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba moksliniais
tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu 
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu, visų pirma įtvirtintu 
Sąjungos teisėje arba duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje. Visais 
atvejais turėtų būti užtikrinta, kad bus 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 
duomenų tvarkymo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 466
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu 
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu, visų pirma įtvirtintu 
Sąjungos teisėje arba duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje. Visais 
atvejais turėtų būti užtikrinta, kad bus 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
pavyzdžiui, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu 
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu, visų pirma įtvirtintu 
Sąjungos teisėje arba duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje. Visais 
atvejais turėtų būti užtikrinta, kad bus 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 
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duomenų tvarkymo tikslus; duomenų tvarkymo tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė aiškesnė.

Pakeitimas 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu 
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu, visų pirma įtvirtintu 
Sąjungos teisėje arba duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje. Visais 
atvejais turėtų būti užtikrinta, kad bus 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 
duomenų tvarkymo tikslus;

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu 
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti, 
visų pirma, kai duomenis tvarkyti būtina 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais. Kai kitas tikslas su pradiniu 
duomenų rinkimo tikslu nedera, duomenų 
valdytojas turėtų gauti duomenų subjekto 
sutikimą duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu 
arba duomenų tvarkymą pagrįsti kitu 
teisėtu pagrindu, visų pirma įtvirtintu 
Sąjungos teisėje arba duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje. Visais 
atvejais turėtų būti užtikrinta, kad bus 
taikomi šiame reglamente nustatyti 
principai, visų pirma, kad duomenų 
subjektas bus informuotas apie tuos kitus 
duomenų tvarkymo tikslus;

(40) asmens duomenų tvarkymas kitais 
tikslais turėtų būti leidžiamas tik tuomet, 
kai duomenų tvarkymas dera su tikslais, 
kuriais iš pradžių duomenys buvo rinkti. 
Kai kitas tikslas su pradiniu duomenų 
rinkimo tikslu nedera, duomenų valdytojas 
turėtų gauti duomenų subjekto sutikimą 
duomenis tvarkyti tuo kitu tikslu arba 
duomenų tvarkymą pagrįsti kitu teisėtu 
pagrindu, visų pirma įtvirtintu Sąjungos 
teisėje arba duomenų valdytojui taikytinos 
valstybės narės teisėje. Visais atvejais 
turėtų būti užtikrinta, kad bus taikomi 
šiame reglamente nustatyti principai, visų 
pirma, kad duomenų subjektas bus 
informuotas apie tuos kitus duomenų 
tvarkymo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 469
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) kitu tikslu surinktų asmens 
duomenų tvarkymas turėtų būti 
leidžiamas atliekant viešuosius mokslinius 
tyrimus, kai galima pateisinti surinktų 
duomenų tvarkymo mokslinį svarbumą. 
Padarant duomenis prieinamus 
viešiesiems moksliniams tyrimams reikėtų 
atsižvelgti į pritaikytąją privatumo 
apsaugą;

Or. en
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Pakeitimas 470
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) reikia užtikrinti ypatingą asmens 
duomenų, visų pirma tų, kurie dėl savo 
pobūdžio yra neskelbtini ir dėl kurių gali 
būti pažeistos pagrindinės teisės arba 
privatumas, apsaugą; tokie duomenys 
neturėtų būti tvarkomi, nebent duomenų 
subjektas su tuo aiškiai sutiko. Tačiau 
būtinųjų poreikių atveju reikėtų aiškiai 
nustatyti šio draudimo išimtis, visų pirma, 
kai vykdydamos teisėtą veiklą duomenis 
tvarko tam tikros asociacijos ar fondai, 
kovojantys už pagrindinių laisvių 
įgyvendinimą;

(41) reikia užtikrinti ypatingą asmens 
duomenų, visų pirma tų, kurie dėl savo 
pobūdžio yra neskelbtini ir dėl kurių gali 
būti pažeistos pagrindinės teisės arba 
privatumas, apsaugą; tokie duomenys 
neturėtų būti tvarkomi, nebent duomenų 
subjektas su tuo aiškiai sutiko. Tačiau 
būtinųjų poreikių atveju reikėtų aiškiai 
nustatyti šio draudimo išimtis, visų pirma, 
kai sudaroma ar vykdoma sutartis su 
duomenų subjektu arba kai vykdydamos 
teisėtą veiklą duomenis tvarko tam tikros 
asociacijos ar fondai, kovojantys už 
pagrindinių laisvių įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 471
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) reikia užtikrinti ypatingą asmens 
duomenų, visų pirma tų, kurie dėl savo 
pobūdžio yra neskelbtini ir dėl kurių gali 
būti pažeistos pagrindinės teisės arba 
privatumas, apsaugą; tokie duomenys 
neturėtų būti tvarkomi, nebent duomenų 
subjektas su tuo aiškiai sutiko. Tačiau 
būtinųjų poreikių atveju reikėtų aiškiai 
nustatyti šio draudimo išimtis, visų pirma, 
kai vykdydamos teisėtą veiklą duomenis 
tvarko tam tikros asociacijos ar fondai, 
kovojantys už pagrindinių laisvių 
įgyvendinimą;

(41) reikia užtikrinti ypatingą asmens 
duomenų, visų pirma tų, kurie dėl savo 
pobūdžio yra neskelbtini ir dėl kurių gali 
būti pažeistos pagrindinės teisės arba 
privatumas, apsaugą; Vis dėlto tvarkant 
asmens duomenis reikėtų atsižvelgti į 
aplinkybes, kuriomis duomenys tvarkomi. 
Tai visų pirma reiškia, kad draudimas 
būtų taikomas su sveikata susijusių 
asmens duomenų tvarkymui, jei jie būtų 
tvarkomi ketinant atskleisti su sveikata 
susijusią informaciją. Todėl reikėtų 
atsižvelgti į visus aiškiai apibrėžtus ir 
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netiesioginius tvarkymo tikslus. Tam, kad 
būtų taikomas draudimas tvarkyti asmens 
duomenis, turėtų pakakti, kad vienas iš 
tvarkymo tikslų būtų su sveikata 
susijusios informacijos gavimas;

Or. en

Pakeitimas 472
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) be to, netaikyti draudimo tvarkyti 
ypatingų kategorijų duomenis turėtų būti 
leidžiama, jei tai numatyta įstatyme ir 
taikomos tinkamos asmens duomenų ir kitų 
pagrindinių teisių apsaugos priemonės, kai 
galima pateisinti viešojo intereso 
pagrindais, visų pirma kai tai susiję su 
sveikatos klausimais, įskaitant visuomenės 
sveikatos ir socialinės apsaugos 
užtikrinimą ir sveikatos priežiūros 
paslaugų administravimą, ypač siekiant, 
kad sveikatos draudimo sistemoje taikomos 
prašymų dėl išmokų ir paslaugų 
nagrinėjimo procedūros būtų kokybiškos ir 
nereikalautų daug sąnaudų, arba kai 
duomenys tvarkomi istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais;

(42) tokie duomenys neturėtų būti 
tvarkomi, nebent duomenų subjektas su 
tuo aiškiai sutiko. Tačiau būtinųjų 
poreikių atveju reikėtų aiškiai nustatyti 
šio draudimo išimtis, visų pirma, kai 
vykdydamos teisėtą veiklą duomenis 
tvarko tam tikros asociacijos ar fondai, 
kovojantys už pagrindinių laisvių 
įgyvendinimą. be to, netaikyti draudimo 
tvarkyti ypatingų kategorijų duomenis 
turėtų būti leidžiama, jei tai numatyta 
įstatyme ir taikomos tinkamos asmens 
duomenų ir kitų pagrindinių teisių 
apsaugos priemonės, kai galima pateisinti 
viešojo intereso pagrindais, visų pirma kai 
tai susiję su sveikatos klausimais, įskaitant 
visuomenės sveikatos, pvz., apsaugos nuo 
rimtos tarpvalstybinės grėsmės sveikatai 
atveju arba siekiant užtikrinti aukštos 
kokybės ir saugumo standartus, taip pat 
gydymo vaistais ar medicinos prietaisų 
atveju, ir socialinės apsaugos užtikrinimą ir 
sveikatos priežiūros paslaugų 
administravimą, ypač siekiant, kad 
sveikatos draudimo sistemoje taikomos 
prašymų dėl išmokų ir paslaugų 
nagrinėjimo procedūros būtų kokybiškos ir 
nereikalautų daug sąnaudų, arba kai 
duomenys tvarkomi istoriniais, statistiniais 
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ir mokslinių tyrimų tikslais;

Or. en

Pakeitimas 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) be to, netaikyti draudimo tvarkyti 
ypatingų kategorijų duomenis turėtų būti 
leidžiama, jei tai numatyta įstatyme ir 
taikomos tinkamos asmens duomenų ir kitų 
pagrindinių teisių apsaugos priemonės, kai 
galima pateisinti viešojo intereso 
pagrindais, visų pirma kai tai susiję su 
sveikatos klausimais, įskaitant visuomenės 
sveikatos ir socialinės apsaugos 
užtikrinimą ir sveikatos priežiūros 
paslaugų administravimą, ypač siekiant, 
kad sveikatos draudimo sistemoje taikomos 
prašymų dėl išmokų ir paslaugų 
nagrinėjimo procedūros būtų kokybiškos ir 
nereikalautų daug sąnaudų, arba kai 
duomenys tvarkomi istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais;

(42) be to, netaikyti draudimo tvarkyti 
ypatingų kategorijų duomenis turėtų būti 
leidžiama, jei tai numatyta įstatyme ir 
taikomos tinkamos asmens duomenų ir kitų 
pagrindinių teisių apsaugos priemonės, kai 
galima pateisinti viešojo intereso 
pagrindais, visų pirma kai tai susiję su 
sveikatos klausimais, įskaitant visuomenės 
sveikatos ir socialinės apsaugos 
užtikrinimą ir sveikatos priežiūros 
paslaugų administravimą, ypač siekiant, 
kad sveikatos draudimo sistemoje taikomos 
prašymų dėl išmokų ir paslaugų 
nagrinėjimo procedūros būtų kokybiškos ir 
nereikalautų daug sąnaudų, arba kai 
duomenys tvarkomi istoriniais, statistiniais 
ir moksliniais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 474
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis neturėtų būti 
įpareigojamas gauti papildomos 

(45) jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis neturėtų būti 
įpareigojamas gauti papildomos 



PE504.340v01-00 84/173 AM\926396LT.doc

LT

informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos. Kai pateikiamas 
prašymas susipažinti su duomenimis, 
duomenų valdytojas turėtų turėti teisę 
pareikalauti iš duomenų subjekto 
papildomos informacijos, kuri jam padėtų 
rasti prašomus asmens duomenis;

informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos. Kai pateikiamas 
prašymas susipažinti su duomenimis, 
duomenų valdytojas turėtų turėti teisę 
pareikalauti iš duomenų subjekto 
papildomos informacijos, kuri jam padėtų 
rasti prašomus asmens duomenis. Jeigu 
duomenų subjektas gali pateikti tokius 
duomenis, duomenų valdytojams neturėtų 
būti leidžiama informacijos trūkumo 
nurodyti kaip priežasties, kuria 
remdamiesi jie atmestų prašymą 
susipažinti su duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 475
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) teisė į asmens duomenų apsaugą 
grindžiama duomenų subjekto teise 
kontroliuoti tvarkomus asmens duomenis. 
Šiuo tikslu duomenų subjektui turėtų būti 
suteiktos aiškios ir nedviprasmiškos teisės 
gauti skaidrią, aiškią ir lengvai 
suprantamą informaciją apie savo asmens 
duomenų tvarkymą, galimybę susipažinti 
su savo duomenimis, juos ištaisyti ir 
ištrinti, teisę į duomenų perkeliamumą ir 
teisę nesutikti su profiliavimu. Be to, 
duomenų subjektas turėtų turėti ir 
galimybę pateikti skundą kompetentingai 
duomenų apsaugos institucijai dėl 
duomenų valdytojo ar tvarkytojo 
atliekamo asmens duomenų tvarkymo ir 
pradėti teisinį procesą savo teisių 
vykdymui užtikrinti ir siekdamas 
įgyvendinti savo teisę į kompensaciją ir 
nuostolių, padarytų neteisėta duomenų 
tvarkymo operacija arba su šiuo 
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reglamentu nesuderinamais veiksmais, 
atlyginimą. Šio reglamento nuostatomis 
turėtų būti siekiama minėtąsias teises 
sustiprinti, aiškiau išdėstyti, užtikrinti ir 
prireikus susisteminti;

Or. hu

Pakeitimas 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) duomenų subjektai turėtų būti 
informuoti apie duomenų tvarkymo 
operacijas, taikomas subjekto, su kuriuo 
jie palaiko santykius, tačiau duomenų 
subjektams neturėtų būti pateikta gausybė 
informacijos. Taigi skaidri ir suprantama 
informacijos teikimo politika yra 
pagrindinis kiekvienos duomenų 
tvarkymo sistemos elementas. Siekiant 
sudaryti sąlygas greitesniam supratimui ir 
geresniam duomenų apsaugos politikos 
palyginamumui, duomenų valdytojai, 
pateikdami duomenų subjektui 
informaciją, prieš detalų savo 
informacijos politikos išdėstymą turėtų 
pateikti trumpą piktograminiu modeliu 
pagrįstą informacijos politikos apžvalgą. 
Ši piktograminiu modeliu paremta 
informacijos politika turėtų būti 
standartizuota, kad informacija galėtų 
būti teikiama raštu ir elektronine forma, 
taip pat su ja turėtų būti galima lengvai 
susipažinti naudojant mobiliuosius 
prietaisus. Vėliau duomenų subjektams 
gali būti pateikiami išsamūs paaiškinimai 
arba tolesnės pastabos, kaip detalesnės 
informacijos teikimo dalis. Elektronine 
forma pateikiamus duomenis apie
standartizuotą informacijos politiką turėtų 
būti galima perskaityti naudojant 
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prietaisus, kad būtų galima taikyti 
naujoviškas įgyvendinimo schemas;

Or. en

Pakeitimas 477
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) siekiant palengvinti duomenų subjekto 
naudojimąsi savo teisėmis pagal šį 
reglamentą, turėtų būti nustatytos 
naudojimosi jomis sąlygos, įskaitant visų 
pirma prašymo nemokamai suteikti teisę 
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti ir ištrinti, taip pat naudojimosi 
teise nesutikti tvarką. Duomenų valdytojas 
turėtų būti įpareigotas į duomenų subjekto 
prašymus atsakyti per nustatytą terminą ir, 
jei duomenų subjekto prašymo netenkina, 
nurodyti priežastis;

(47) siekiant palengvinti duomenų subjekto 
naudojimąsi savo teisėmis pagal šį 
reglamentą, turėtų būti nustatytos 
naudojimosi jomis sąlygos, įskaitant visų 
pirma prašymo nemokamai suteikti teisę 
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti ir ištrinti, taip pat naudojimosi 
teise nesutikti tvarką. Duomenų valdytojas 
turėtų būti įpareigotas į duomenų subjekto 
prašymus atsakyti per pagrįstą terminą ir, 
jei duomenų subjekto prašymo netenkina, 
nurodyti priežastis;

Or. en

Pakeitimas 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) siekiant palengvinti duomenų subjekto 
naudojimąsi savo teisėmis pagal šį 
reglamentą, turėtų būti nustatytos 
naudojimosi jomis sąlygos, įskaitant visų 
pirma prašymo nemokamai suteikti teisę 
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti ir ištrinti, taip pat naudojimosi 
teise nesutikti tvarką. Duomenų valdytojas 

(47) siekiant palengvinti duomenų subjekto 
naudojimąsi savo teisėmis pagal šį 
reglamentą, turėtų būti nustatytos 
naudojimosi jomis sąlygos, įskaitant visų 
pirma prašymo suteikti teisę susipažinti su 
duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ir 
ištrinti, taip pat naudojimosi teise nesutikti 
tvarką. Duomenų valdytojas turėtų būti 
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turėtų būti įpareigotas į duomenų subjekto 
prašymus atsakyti per nustatytą terminą ir, 
jei duomenų subjekto prašymo netenkina, 
nurodyti priežastis;

įpareigotas į duomenų subjekto prašymus 
atsakyti per nustatytą terminą ir, jei 
duomenų subjekto prašymo netenkina, 
nurodyti priežastis;

Or. en

Pakeitimas 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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, kaip ilgai bus saugomi 
duomenys, o jei to padaryti neįmanoma, 
apie tai, kokie kriterijai taikomi nustatant 
duomenų saugojimo laikotarpį, 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;

Or. en

Pakeitimas 480
Louis Michel

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 

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
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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;

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. 
Priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, 
informacijos apie asmens duomenų 
saugojimo laikotarpį išsamumo mastas 
gali būti skirtingas. Kai įmanoma, gali 
būti nurodytas konkretus laikas, tačiau 
kitais atvejais pakanka nuorodos į 
laikotarpį, kaip, pvz., senaties taisyklių 
atveju. 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;

Or. en

Pakeitimas 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 numatomą duomenų 
saugojimo laikotarpį, 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;

Or. en
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Pakeitimas 482
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) duomenų valdytojas ar tvarkytojas 
turėtų paskelbti informaciją apie tai, kaip 
dažnai policija arba teisėsaugos 
institucijos pateikė prašymą pateikti 
asmens duomenis, kurios šalys pateikė 
šiuos prašymus ir kaip dažnai šie 
prašymai buvo visiškai arba iš dalies 
atmesti; 

Or. en

Pakeitimas 483
Axel Voss

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 

(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 
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duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti 
visą informaciją;

teises, kuriomis saugoma programinė 
įranga. Tačiau tai neturėtų lemti, kad 
duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti 
visą informaciją;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš IMCO komiteto nuomonės.

Pakeitimas 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 asmens
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 
asmens duomenys tvarkomi, kaip ilgai jie 
bus laikomi, kas yra asmens duomenų 
gavėjas, pagal kokią logiką asmens
duomenys tvarkomi ir kokios galėtų būti 
tokio duomenų tvarkymo pasekmės. 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. en
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Pakeitimas 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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, kaip ilgai jie bus laikomi, o jei to 
padaryti neįmanoma, apie tai, kokie 
kriterijai taikomi nustatant duomenų 
saugojimo laikotarpį, 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. en

Pakeitimas 486
Louis Michel

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, 

(51) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais asmens
duomenimis ir galimybę šia teise lengvai 
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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;

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 
asmens duomenys tvarkomi, kaip ilgai jie 
bus laikomi, kas yra asmens duomenų 
gavėjas, pagal kokią logiką asmens
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, pvz., komercines paslaptis, tokias 
kaip naudoti algoritmai, tinklo ir 
informacijos apsauga, arba intelektinės 
nuosavybės teises, ypač autorių teises, 
kuriomis saugoma programinė įranga. 
Tačiau tai neturėtų lemti, kad duomenų 
subjektui būtų atsisakyta suteikti visą 
informaciją;

Or. en

Pakeitimas 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 
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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;

varžyti kitų fizinių asmenų teisių ir laisvių. 
Tačiau tai neturėtų lemti, kad duomenų 
subjektui būtų atsisakyta suteikti visą 
informaciją;

Or. en

Pakeitimas 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) duomenų valdytojas turėtų naudotis 
visomis pagrįstomis priemonėmis, kad 
patikrintų prašančio leisti susipažinti su 
duomenimis duomenų subjekto tapatybę, 
ypač kai tai susiję su interneto paslaugomis 
ir interneto identifikatoriais. Duomenų 
valdytojas neturėtų saugoti asmens 
duomenų vien tam, kad galėtų atsakyti į 
galimus prašymus;

(52) duomenų valdytojas turėtų naudotis 
visomis pagrįstomis priemonėmis, 
atsižvelgdamas į produktą ar teikiamą 
paslaugą arba kitais atvejais į nustatytus 
duomenų valdytojo ir duomenų subjekto 
santykius ir į tvarkomų asmens duomenų 
konfidencialumą, kad patikrintų prašančio 
leisti susipažinti su duomenimis duomenų 
subjekto tapatybę, ypač kai tai susiję su 
interneto paslaugomis ir interneto 
identifikatoriais. Duomenų valdytojas 
neturėtų saugoti asmens duomenų ar būti 
priverstas juos rinkti vien tam, kad galėtų 
atsakyti į galimus prašymus;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais teisės susipažinti su duomenimis reikalavimo įgyvendinimo pasekmė bus 
ta, kad duomenų valdytojas turės surinkti (daugiau) asmens duomenų iš duomenų subjekto, 
kad galėtų patenkinti prašymą. Turint mintyje duomenų kiekio mažinimo principą šios 
pasekmės reikėtų vengti.

Pakeitimas 489
Alexander Alvaro
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Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis. 
Pirmiausia, duomenų subjektai turėtų turėti 
teisę reikalauti, kad jų duomenys būtų 
ištrinti ir toliau nebetvarkomi, kai duomenų 
nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo 
renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų 
subjektai atšaukė savo sutikimą dėl 
duomenų tvarkymo ar nesutinka, kad jų 
asmens duomenys būtų tvarkomi, arba kai 
jų asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

Or. en

Pagrindimas

Teisė būti užmirštam yra pagal šį reglamentą nenumatyta teisė. Pavartojus šį terminą 
duomenų subjektams žadama teisė, kurios jie praktiškai neturi. Teisė reikalauti ištrinti 
duomenis turėtų būti kuo griežtesnė ir pagal ją turėtų būti atsižvelgiama į galimus asmens 
duomenų pašalinimo iš interneto sunkumus. Tai turėtų būti daroma stiprinant teisę reikalauti 
ištrinti duomenis, užuot žadėjus nesamas teises klaidinančiais pavadinimais.
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Pakeitimas 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę reikalauti ištrinti duomenis, kai tokių 
duomenų saugojimas neatitinka šio 
reglamento reikalavimų. Pirmiausia, 
duomenų subjektai turėtų turėti teisę 
reikalauti, kad jų duomenys būtų ištrinti ir 
toliau nebetvarkomi, kai duomenų 
nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo 
renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų 
subjektai atšaukė savo sutikimą dėl 
duomenų tvarkymo ar nesutinka, kad jų 
asmens duomenys būtų tvarkomi, arba kai 
jų asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

Or. en

Pakeitimas 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje, siekiant tvarkyti 
duomenis apie sveikatą sveikatos 
priežiūros tikslais, ar norint pasinaudoti 
teise į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta 
pagal įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

Or. en

Pagrindimas

Teisė būti užmirštam neturėtų būti taikoma asmens duomenims, susijusiems su sveikata, kai 
šie duomenis apdorojami sveikatos priežiūros tikslais, kaip nurodyta 81 straipsnio a dalyje. 
Duomenų subjektui norint visu jo gyvenimo laikotarpiu teikti tinkamiausią priežiūrą ir 
gydymą yra labai svarbu turėti visapusišką sveikatos būklės registrą.
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Pakeitimas 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis. 
Pirmiausia, duomenų subjektai turėtų turėti 
teisę reikalauti, kad jų duomenys būtų 
ištrinti ir toliau nebetvarkomi, kai duomenų 
nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo 
renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų 
subjektai atšaukė savo sutikimą dėl 
duomenų tvarkymo ar nesutinka, kad jų 
asmens duomenys būtų tvarkomi, arba kai 
jų asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

Or. en

Pakeitimas 493
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti. Vis dėlto 
tais atvejais, kai pirmenybę reikėtų teikti 
asmens pagrindinėms laisvėms, teisėms ir 
interesams, ir tik tokiu mastu, asmuo 
turėtų galėti pasinaudoti teise nesutikti, 
kad būtų kuriamos nuorodos į šiuos 
duomenis, duomenų kopijos ar dublikatai, 
kai tai nėra būtina šiais tikslais;

Or. es

Pagrindimas

Teisės būti užmirštam išimtys apima situacijas, kurios tipiškos skaitmeninei aplinkai ir 
kuriose duomenų perdavimas internetu arba naudojantis paieškų priemonėmis (angl. search 
engines) gali padaryti asmeniui žalos, kurios patirti jis neturėtų būti verčiamas. Sklaida ir 
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visuotinis prieinamumas ribojami tais atvejais, kai pirmenybė teikiama asmens pagrindinėms 
laisvėms, teisėm ir interesams, jei jos nėra svarbiausias argumentas, pagrindžiantis 
originalių duomenų išsaugojimą.

Pakeitimas 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą 
visuomenės sveikatos srityje ar norint 
pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę, kai tai 
numatyta pagal įstatymą arba yra pagrindas 
duomenų tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais,
sveikatos tikslais pagal 81 straipsnį ar 
norint pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę, 
kai tai numatyta pagal įstatymą arba yra 
pagrindas duomenų tvarkymą riboti, o ne 
juos ištrinti;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti minėtas nuostatas su 81 straipsnio formuluote.

Pakeitimas 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir moksliniais tikslais, siekiant 
apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

Or. en
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Pakeitimas 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą 
visuomenės sveikatos srityje ar norint 
pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę, kai tai 
numatyta pagal įstatymą arba yra pagrindas 
duomenų tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę reikalauti šiuos duomenis ištrinti, kai 
tokių duomenų saugojimas neatitinka šio 
reglamento reikalavimų. Pirmiausia, 
duomenų subjektai turėtų turėti teisę 
reikalauti, kad jų duomenys būtų ištrinti ir 
toliau nebetvarkomi, kai duomenų 
nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo 
renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų 
subjektai atšaukė savo sutikimą dėl 
duomenų tvarkymo ar nesutinka, kad jų 
asmens duomenys būtų tvarkomi, arba kai 
jų asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais,
sveikatos tikslais pagal 81 straipsnį ar 
norint pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę, 
kai tai numatyta pagal įstatymą arba yra 
pagrindas duomenų tvarkymą riboti, o ne 
juos ištrinti. Taip pat teisė reikalauti 
ištrinti duomenis turėtų būti netaikoma 
tuo atveju, kai saugoti asmens duomenis 
būtina siekiant įvykdyti duomenų subjekto 
sutartį arba kai yra teisės aktais 
nustatytas reikalavimas saugoti šiuos 
duomenis, arba jie saugomi finansinių 
nusikaltimų prevencijos tikslais;

Or. en
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Pakeitimas 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą 
visuomenės sveikatos srityje ar norint 
pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę, kai tai 
numatyta pagal įstatymą arba yra pagrindas 
duomenų tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę reikalauti šiuos duomenis ištrinti, kai 
tokių duomenų saugojimas neatitinka šio 
reglamento reikalavimų. Pirmiausia, 
duomenų subjektai turėtų turėti teisę 
reikalauti, kad jų duomenys būtų ištrinti ir 
toliau nebetvarkomi, kai duomenų 
nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo 
renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų 
subjektai atšaukė savo sutikimą dėl 
duomenų tvarkymo ar nesutinka, kad jų 
asmens duomenys būtų tvarkomi, arba kai 
jų asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais,
sveikatos tikslais pagal 81 straipsnį ar 
norint pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę, 
kai tai numatyta pagal įstatymą arba yra 
pagrindas duomenų tvarkymą riboti, o ne 
juos ištrinti. Taip pat teisė reikalauti 
ištrinti duomenis turėtų būti netaikoma 
tuo atveju, kai saugoti asmens duomenis 
būtina siekiant įvykdyti duomenų subjekto 
sutartį arba kai yra teisės aktais 
nustatytas reikalavimas saugoti šiuos 
duomenis, arba jie saugomi finansinių 
nusikaltimų prevencijos tikslais;
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Or. en

Pakeitimas 498
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) duomenų subjektas visada turėtų 
turėti galimybę suteikti bendrą susitikimą 
naudoti jo (jos) duomenis istoriniams, 
statistiniams arba moksliniams tikslams ir
jį bet kuriuo metu atšaukti;

Or. en

Pagrindimas

Bendras sutikimas būtinas siekiant vykdyti mokslinius tyrimus medicinos srityje, be kita ko, 
pagrįstus biobankais ir audinių bankais. Biobankai yra biologinių mėginių ir duomenų 
rinkiniai, sukaupti per tam tikrą laikotarpį, naudojami medicininių mokslinių tyrimų ir 
diagnostikos tikslais. Galimybė suteikti bendrą sutikimą duomenų subjektui užtikrinama per 
jo pirmą susitikimą su gydytoju, ir tai leidžia mokslininkams naudotis šiais duomenimis 
nesikreipiant į duomenų subjektą dėl kiekvieno smulkaus tyrimo, kurį atlieka.

Pakeitimas 499
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant sustiprinti teisę būti 
užmirštam internetinėje aplinkoje, teisė 
reikalauti ištrinti duomenis turėtų būti 
išplėsta taip, kad duomenų valdytojas, 
kuris asmens duomenis paskelbė viešai, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 

Išbraukta.
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paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų 
tretiesiems asmenims. Kai asmens 
duomenis paskelbė tretieji asmenys, 
duomenų valdytojas turėtų būti laikomas 
atsakingu už jų paskelbimą, jei jis davė 
tokį leidimą;

Or. en

Pakeitimas 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant sustiprinti teisę būti 
užmirštam internetinėje aplinkoje, teisė 
reikalauti ištrinti duomenis turėtų būti 
išplėsta taip, kad duomenų valdytojas, 
kuris asmens duomenis paskelbė viešai, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų 
tretiesiems asmenims. Kai asmens 
duomenis paskelbė tretieji asmenys, 
duomenų valdytojas turėtų būti laikomas 
atsakingu už jų paskelbimą, jei jis davė 
tokį leidimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex
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Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant sustiprinti teisę būti 
užmirštam internetinėje aplinkoje, teisė 
reikalauti ištrinti duomenis turėtų būti 
išplėsta taip, kad duomenų valdytojas, 
kuris asmens duomenis paskelbė viešai, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų tretiesiems 
asmenims. Kai asmens duomenis paskelbė 
tretieji asmenys, duomenų valdytojas turėtų 
būti laikomas atsakingu už jų paskelbimą, 
jei jis davė tokį leidimą;

(54) siekiant sustiprinti teisę reikalauti 
ištrinti duomenis internetinėje aplinkoje, 
teisė reikalauti ištrinti duomenis turėtų būti 
išplėsta taip, kad duomenų valdytojas, 
kuris asmens duomenis paskelbė viešai, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų tretiesiems 
asmenims. Kai asmens duomenis paskelbė 
tretieji asmenys, duomenų valdytojas turėtų 
būti laikomas atsakingu už jų paskelbimą, 
jei jis davė tokį leidimą;

Or. en

Pakeitimas 502
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant sustiprinti teisę būti 
užmirštam internetinėje aplinkoje, teisė 
reikalauti ištrinti duomenis turėtų būti 
išplėsta taip, kad duomenų valdytojas, 
kuris asmens duomenis paskelbė viešai, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 

(54) siekiant sustiprinti teisę būti 
užmirštam internetinėje aplinkoje, teisė 
reikalauti ištrinti duomenis turėtų būti 
išplėsta taip, kad duomenų valdytojas, 
kuris asmens duomenis paskelbė viešai, 
būtų įpareigotas, kai galima, atsižvelgti į 
konkretų kontekstą, kuriame duomenys 
paskelbti, ir duomenų subjekto bei 
tvarkytojo pareigą ištrinti viešai 
paskelbtus asmens duomenis. Tvarkytojas, 
kai galima, turėtų informuoti tokius 
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atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų tretiesiems 
asmenims. Kai asmens duomenis paskelbė 
tretieji asmenys, duomenų valdytojas turėtų 
būti laikomas atsakingu už jų paskelbimą, 
jei jis davė tokį leidimą;

duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų tretiesiems 
asmenims. Kai asmens duomenis paskelbė 
tretieji asmenys, duomenų valdytojas turėtų 
būti laikomas atsakingu už jų paskelbimą, 
jei jis davė tokį leidimą;

Or. en

Pakeitimas 503
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant sustiprinti teisę būti 
užmirštam internetinėje aplinkoje, teisė 
reikalauti ištrinti duomenis turėtų būti 
išplėsta taip, kad duomenų valdytojas, 
kuris asmens duomenis paskelbė viešai, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų tretiesiems 
asmenims. Kai asmens duomenis paskelbė 
tretieji asmenys, duomenų valdytojas turėtų 
būti laikomas atsakingu už jų paskelbimą, 
jei jis davė tokį leidimą;

(54) siekiant sustiprinti teisę būti 
užmirštam internetinėje aplinkoje, teisė 
reikalauti ištrinti duomenis turėtų būti 
išplėsta taip, kad duomenų valdytojas, 
kuris asmens duomenis paskelbė viešai, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų tretiesiems 
asmenims. Tais atvejais, kai priemonės, 
kurių ėmėsi duomenų valdytojas, buvo 
neveiksmingos, arba šis valdytojas 
dingsta, nebeegzistuoja arba duomenų 
subjektas su juo negali susisiekti, 
duomenų subjektas turi teisę reikalauti iš 
duomenis tvarkančių trečiųjų asmenų 
ištrinti visas nuorodas į asmens duomenis 
arba jų kopijas ar dublikatus. Kai asmens 
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duomenis paskelbė tretieji asmenys, 
duomenų valdytojas turėtų būti laikomas 
atsakingu už jų paskelbimą, jei jis davė 
tokį leidimą;

Or. es

Pagrindimas

Kai duomenų valdytojas negali asmeniui patenkinamu būdu įgyvendinti asmens teisės būti 
užmirštam, subjektui turėtų būti suteikta galimybė tiesiogiai kreiptis į trečiuosius asmenis, 
tvarkančius to asmens duomenis.

Pakeitimas 504
Louis Michel

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. en

Pakeitimas 505
Jan Mulder
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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;

(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. Reikėtų skatinti duomenų valdytojus 
kurti sąveikius formatus, kad būtų 
užtikrinamas duomenų perkeliamumas.
Tai turėtų būti taikoma tais atvejais, kai 
duomenų subjektas duomenis 
automatizuotai duomenų tvarkymo 
sistemai pateikė savo sutikimu arba 
vykdydamas sutartį;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pasistengta, kad vartotojas galėtų lengviau pasiimti savo duomenis iš vieno 
tvarkytojo ir (arba) valdytojo ir perduoti kitam. Tai padidintų konkurencingumą.

Pakeitimas 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) kai asmens duomenys tvarkomi 
elektroninėmis priemonėmis ir 
susistemintu bei dažnai naudojamu 

(55) kai asmens duomenys tvarkomi 
nemokamai elektroninėmis priemonėmis ir 
susistemintu bei dažnai naudojamu,
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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;

sąveikiu, ir, kai įmanoma, atviro kodo
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. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai neturėtų padaryti tų duomenų 
perdavimo privalomo savo paslaugoms 
teikti. Socialiniai tinklai turėtų būti kuo 
labiau skatinami duomenis laikyti taip, 
kad būtų užtikrintas veiksmingas 
duomenų subjektų duomenų 
perkeliamumas;

Or. en

Pakeitimas 507
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) kai asmens duomenys gali būti teisėtai 
tvarkomi, kad būtų apsaugoti gyvybiniai 
duomenų subjekto interesai arba ginant 
viešąjį interesą, vykdant valdžios 
įgaliojimus ar užtikrinant teisėtus 
duomenų valdytojo interesus, kiekvienas 
duomenų subjektas vis tiek turėtų turėti 
teisę nesutikti su bet kokių jo duomenų 
tvarkymu. Pareiga įrodyti, kad teisėti 
duomenų valdytojo interesai viršesni už 
duomenų subjekto interesus arba 
pagrindines teises ir laisves, turėtų tekti 
duomenų valdytojui;

(56) kai asmens duomenys gali būti teisėtai 
tvarkomi, kad būtų apsaugoti gyvybiniai 
duomenų subjekto interesai arba ginant 
viešąjį interesą ar vykdant valdžios 
įgaliojimus, kiekvienas duomenų subjektas 
vis tiek turėtų turėti teisę nesutikti su bet 
kokių jo duomenų tvarkymu. Pareiga 
įrodyti, kad teisėti duomenų valdytojo 
interesai viršesni už duomenų subjekto 
interesus arba pagrindines teises ir laisves, 
turėtų tekti duomenų valdytojui;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant atkurti pusiausvyrą tarp duomenų valdytojo ir duomenų subjekto, visada turi būti 
leidžiama prieštarauti dėl duomenų tvarkymo remiantis teisėtu interesu, o ne tik remiantis 
ypatinga duomenų subjekto situacija.

Pakeitimas 508
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų 
subjektas turėtų galėti nemokamai, 
paprastai ir veiksmingai pasinaudoti teise 
nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu;

(57) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
vienu ar daugiau konkrečių tikslų, 
duomenų subjektas turėtų galėti iš anksto,
nemokamai, paprastai ir veiksmingai 
pasinaudoti teise nesutikti su tokiu 
duomenų tvarkymu. Kai sutikimas 
pirmiausia naudojamas kaip duomenų 
tvarkymo teisėtas tikslas, duomenų 
valdytojas turėtų reguliariai informuoti 
duomenų subjektą apie jo teises pagal 15, 
16, 18 ir 19 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 509
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų 
subjektas turėtų galėti nemokamai, 
paprastai ir veiksmingai pasinaudoti teise 
nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu;

(57) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
remiantis tiesėtais duomenų valdytojo 
interesais, duomenų subjektas turėtų galėti 
iš anksto, nemokamai, paprastai ir 
veiksmingai pasinaudoti teise nesutikti su 
tokiu duomenų tvarkymu;

Or. en
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Pagrindimas

Būtina tvirta teisė nesutikti su visų duomenų tvarkymu remiantis teisėtais interesais ir pagal 
naują 39a konstatuojamąją dalį, pagal kurią tiesioginė rinkodara neįtraukta į teisėtų interesų 
sąrašą.

Pakeitimas 510
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų 
subjektas turėtų galėti nemokamai, 
paprastai ir veiksmingai pasinaudoti teise 
nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu;

(57) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
vienu ar daugiau konkrečių tikslų, 
duomenų subjektas turėtų galėti iš anksto,
nemokamai, paprastai ir veiksmingai 
pasinaudoti teise nesutikti su tokiu 
duomenų tvarkymu;

Or. en

Pakeitimas 511
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
57 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57a) į atsisakiusių sąrašus surašytos 
asmenų, kurie išreiškė norą negauti 
reklaminių ar tikslinių komercinių 
pranešimų, pavardės, ir šiuos sąrašus 
tvarko profesinės organizacijos arba 
vartotojų asociacijos. Valdžios institucijos 
turėtų primygtinai raginti įmones 
naudotis šiais sąrašais. Asmens duomenų 
naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais 
atveju vartotojui turėtų visada būti 
pranešama, ar atitinkama įmonė 
užsisakiusi atsisakiusių sąrašą. 
Informuojant turi būti pateikiamos 
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detalės, susijusios su sąrašo tikslu ir 
įtraukimo į šį sąrašą procedūra;

Or. fr

Pagrindimas

Atsisakiusių sąrašai gali būti labai efektyvi tiesioginės rinkodaros priemonė. Vis dėlto apie 
juos dar mažai žinoma. Reikėtų skatinti plačiau naudotis šiais sąrašais.

Pakeitimas 512
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai. Tačiau tokia priemonė 
turėtų būti leidžiama, kai ji aiškiai 
numatyta įstatyme, įgyvendinta sudarant 
arba vykdant sutartį arba kai buvo gautas 
duomenų subjekto sutikimas. Bet kuriuo 
atveju tokiam duomenų tvarkymui turėtų 
būti taikomos tinkamos apsaugos
priemonės, pavyzdžiui, duomenų subjekto 
informavimas arba teisė reikalauti 
žmogaus įsikišimo, o tokia priemonė 
neturėtų būti taikoma vaikui;

(58) kiekvienam duomenų subjektui turėtų 
būti taikoma priemonė, pagrįsta 
profiliavimu, tik tais atvejais, kai 
duomenys tvarkomi remiantis teisėtu 
pagrindu ir kartu galioja Sąjungos arba 
valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos 
nustatytos tinkamos priemonės teisėtiems 
duomenų subjekto interesams apsaugoti.
Kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti teisę 
nesutikti, kad jam būtų taikomos 
priemonės, pagrįstos profiliavimu;

Or. en

Pakeitimas 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti (58) kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo 
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teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai. Tačiau tokia priemonė 
turėtų būti leidžiama, kai ji aiškiai 
numatyta įstatyme, įgyvendinta sudarant 
arba vykdant sutartį arba kai buvo gautas 
duomenų subjekto sutikimas. Bet kuriuo 
atveju tokiam duomenų tvarkymui turėtų 
būti taikomos tinkamos apsaugos 
priemonės, pavyzdžiui, duomenų subjekto 
informavimas arba teisė reikalauti žmogaus 
įsikišimo, o tokia priemonė neturėtų būti 
taikoma vaikui;

turėtų turėti teisę, kad jam nebūtų taikoma 
priemonė, pagrįsta profiliavimu duomenis 
tvarkant automatizuotai ir sukelianti 
teisinių pasekmių, susijusių su tuo fiziniu
ar juridiniu asmeniu arba darančių didelį 
poveikį tam fiziniam ar juridiniam
asmeniui. Kad faktinės pasekmės galėtų 
būti priskirtos šios nuostatos taikymo 
sričiai, savo stiprumu jos turi prilygti 
teisinėms pasekmėms. Ši nuostata 
netaikoma su komercine komunikacija 
susijusioms priemonėms, pavyzdžiui, ryšių 
su klientais valdymo arba klientų 
pritraukimo srityje. Tačiau priemonė,
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai ir sukelianti teisinių 
pasekmių, susijusių su tuo fiziniu ar 
juridiniu asmeniu arba darančių didelį 
poveikį tam fiziniam asmeniui, turėtų būti 
leidžiama, kai ji aiškiai numatyta įstatyme, 
įgyvendinta sudarant arba vykdant sutartį 
arba kai buvo gautas duomenų subjekto 
sutikimas. Bet kuriuo atveju tokiam 
duomenų tvarkymui turėtų būti taikomos 
tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, 
duomenų subjekto informavimas arba teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo, o tokia 
priemonė neturėtų būti taikoma vaikui;

Or. en

Pakeitimas 514
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai. Tačiau tokia priemonė 
turėtų būti leidžiama, kai ji aiškiai 
numatyta įstatyme, įgyvendinta sudarant 
arba vykdant sutartį arba kai buvo gautas 

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai ir sukelianti teisinių 
pasekmių, susijusių su tuo fiziniu 
asmeniu arba darančių didelį poveikį tam 
fiziniam asmeniui. Kad faktinės pasekmės 



PE504.340v01-00 114/173 AM\926396LT.doc

LT

duomenų subjekto sutikimas. Bet kuriuo 
atveju tokiam duomenų tvarkymui turėtų 
būti taikomos tinkamos apsaugos 
priemonės, pavyzdžiui, duomenų subjekto 
informavimas arba teisė reikalauti žmogaus 
įsikišimo, o tokia priemonė neturėtų būti 
taikoma vaikui;

galėtų būti priskirtos šios nuostatos 
taikymo sričiai, savo stiprumu jos turi 
prilygti teisinėms pasekmėms. Ši nuostata 
netaikoma su komercine komunikacija 
susijusioms priemonėms, pavyzdžiui, ryšių 
su klientais valdymo arba klientų 
pritraukimo srityje. Tačiau priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai ir sukelianti teisinių 
pasekmių, susijusių su tuo fiziniu 
asmeniu arba darančių didelį poveikį tam 
fiziniam asmeniui, turėtų būti leidžiama, 
kai ji aiškiai numatyta įstatyme, 
įgyvendinta sudarant arba vykdant sutartį 
arba kai buvo gautas duomenų subjekto 
sutikimas. Bet kuriuo atveju tokiam 
duomenų tvarkymui turėtų būti taikomos 
tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, 
duomenų subjekto informavimas arba teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo, o tokia 
priemonė neturėtų būti taikoma vaikui;

Or. en

Pakeitimas 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai. Tačiau tokia priemonė 
turėtų būti leidžiama, kai ji aiškiai 
numatyta įstatyme, įgyvendinta sudarant 
arba vykdant sutartį arba kai buvo gautas 
duomenų subjekto sutikimas. Bet kuriuo 
atveju tokiam duomenų tvarkymui turėtų 
būti taikomos tinkamos apsaugos 
priemonės, pavyzdžiui, duomenų subjekto 
informavimas arba teisė reikalauti žmogaus 
įsikišimo, o tokia priemonė neturėtų būti 

(58) kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo 
turėtų turėti teisę, kad jam nebūtų taikoma 
priemonė, pagrįsta profiliavimu duomenis 
tvarkant automatizuotai ir sukelianti 
teisinių pasekmių, susijusių su tuo fiziniu
ar juridiniu asmeniu arba darančių didelį 
poveikį tam fiziniam ar juridiniam
asmeniui. Kad faktinės pasekmės galėtų 
būti priskirtos šios nuostatos taikymo 
sričiai, savo stiprumu jos turi prilygti 
teisinėms pasekmėms. Ši nuostata 
netaikoma su komercine komunikacija 
susijusioms priemonėms, pavyzdžiui, ryšių 
su klientais valdymo arba klientų 
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taikoma vaikui; pritraukimo srityje. Tačiau priemonė, 
pagrįsta profiliavimu duomenis tvarkant 
automatizuotai ir sukelianti teisinių 
pasekmių, susijusių su tuo fiziniu ar 
juridiniu asmeniu arba darančių didelį 
poveikį tam fiziniam asmeniui, turėtų būti 
leidžiama, kai ji aiškiai numatyta įstatyme, 
įgyvendinta sudarant arba vykdant sutartį 
arba kai buvo gautas duomenų subjekto 
sutikimas. Bet kuriuo atveju tokiam 
duomenų tvarkymui turėtų būti taikomos 
tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, 
duomenų subjekto informavimas arba teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo, o tokia 
priemonė neturėtų būti taikoma vaikui;

Or. en

Pakeitimas 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) Sąjungos arba valstybės narės teisėje 
gali būti nustatyti ribojimai, kuriais 
suvaržomi konkretūs principai ir teisė gauti 
informaciją, susipažinti su duomenimis, 
teisė reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis 
ar teisė į duomenų perkeliamumą, 
profiliavimu grindžiamos priemonės, taip 
pat duomenų subjekto informavimas apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą ir kai 
kurios susijusios duomenų valdytojų 
pareigos, jeigu toks ribojimas reikalingas ir 
proporcingas demokratinėje visuomenėje 
siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, 
įskaitant žmonių gyvybių apsaugą 
reaguojant į gaivalines ar žmogaus sukeltas 
nelaimes, nusikalstamos veikos arba 
reglamentuojamų profesijų etikos taisyklių 
pažeidimų prevenciją, tyrimą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už juos, taip 
pat siekiant apginti kitus Sąjungos ar 

(59) Sąjungos arba valstybės narės teisėje 
gali būti nustatyti ribojimai, kuriais 
suvaržomi konkretūs principai ir teisė gauti 
informaciją, teisė susipažinti su 
duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti ir 
ištrinti duomenis ar teisė į duomenų 
perkeliamumą, profiliavimu grindžiamos 
priemonės, taip pat duomenų subjekto 
informavimas apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą ir kai kurios susijusios 
duomenų valdytojų pareigos, jeigu toks 
ribojimas reikalingas ir proporcingas 
demokratinėje visuomenėje siekiant 
užtikrinti visuomenės saugumą, įskaitant 
žmonių gyvybių apsaugą reaguojant į 
gaivalines ar žmogaus sukeltas nelaimes, 
konkrečios nusikalstamos veikos arba 
reglamentuojamų profesijų etikos taisyklių 
pažeidimų prevenciją, tyrimą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už juos, taip 
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valstybių narių viešuosius interesus, visų 
pirma, svarbius ekonominius arba 
finansinius Sąjungos ar valstybių narių
interesus, arba užtikrinti duomenų subjekto 
arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 
Šie apribojimai turėtų atitikti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos reikalavimus;

pat siekiant apginti kitus konkrečius ir 
gerai apibrėžtus Sąjungos ar valstybių 
narių viešuosius interesus, arba užtikrinti 
duomenų subjekto arba kitų asmenų teisių 
ir laisvių apsaugą. Šie apribojimai turėtų 
atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) Sąjungos arba valstybės narės teisėje 
gali būti nustatyti ribojimai, kuriais 
suvaržomi konkretūs principai ir teisė gauti 
informaciją, susipažinti su duomenimis, 
teisė reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis 
ar teisė į duomenų perkeliamumą,
profiliavimu grindžiamos priemonės, taip 
pat duomenų subjekto informavimas apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą ir kai 
kurios susijusios duomenų valdytojų 
pareigos, jeigu toks ribojimas reikalingas ir 
proporcingas demokratinėje visuomenėje 
siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, 
įskaitant žmonių gyvybių apsaugą 
reaguojant į gaivalines ar žmogaus sukeltas 
nelaimes, nusikalstamos veikos arba 
reglamentuojamų profesijų etikos taisyklių 
pažeidimų prevenciją, tyrimą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už juos, taip 
pat siekiant apginti kitus Sąjungos ar 
valstybių narių viešuosius interesus, visų 
pirma, svarbius ekonominius arba 
finansinius Sąjungos ar valstybių narių 
interesus, arba užtikrinti duomenų subjekto 
arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 
Šie apribojimai turėtų atitikti Europos 

(59) Sąjungos arba valstybės narės teisėje 
gali būti nustatyti ribojimai, kuriais 
suvaržomi konkretūs principai ir teisė gauti 
informaciją, susipažinti su duomenimis, 
teisė reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis, 
profiliavimu grindžiamos priemonės, taip 
pat duomenų subjekto informavimas apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą ir kai 
kurios susijusios duomenų valdytojų 
pareigos, jeigu toks ribojimas reikalingas ir 
proporcingas demokratinėje visuomenėje 
siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, 
įskaitant žmonių gyvybių apsaugą 
reaguojant į gaivalines ar žmogaus sukeltas 
nelaimes, nusikalstamos veikos arba 
reglamentuojamų profesijų etikos taisyklių 
pažeidimų prevenciją, tyrimą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už juos, taip 
pat siekiant apginti kitus Sąjungos ar 
valstybių narių viešuosius interesus, visų 
pirma, svarbius ekonominius arba 
finansinius Sąjungos ar valstybių narių 
interesus, arba užtikrinti duomenų subjekto 
arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 
Šie apribojimai turėtų atitikti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
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Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos reikalavimus;

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) turėtų būti nustatyta visapusiška 
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;

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

Or. en

Pakeitimas 519
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) dėl duomenų subjektų teisių ir laisvių 
apsaugos tvarkant asmens duomenis reikia 
imtis tinkamų techninių ir organizacinių 
priemonių siekiant užtikrinti, kad ir kuriant 
duomenų tvarkymo sistemas, ir duomenis 
tvarkant, būtų laikomasi reglamento 
reikalavimų. Siekdamas užtikrinti ir įrodyti 
šio reglamento nuostatų laikymąsi, 
duomenų valdytojas turėtų priimti vidaus 
nuostatas ir įdiegti tinkamas priemones, 
kuriomis visų pirma paisoma pritaikytosios 

(61) dėl duomenų subjektų teisių ir laisvių 
apsaugos tvarkant asmens duomenis reikia 
imtis tinkamų techninių ir organizacinių 
priemonių siekiant užtikrinti, kad ir kuriant 
duomenų tvarkymo sistemas, ir duomenis 
tvarkant, būtų laikomasi reglamento 
reikalavimų. Siekdamas užtikrinti ir įrodyti 
šio reglamento nuostatų laikymąsi, 
duomenų valdytojas turėtų nuolat gerbti 
duomenų subjektų savarankiškus 
pasirinkimus ir priimti vidaus nuostatas ir 
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ir standartizuotosios duomenų apsaugos 
principų;

įdiegti tinkamas priemones, kuriomis visų 
pirma paisoma pritaikytosios ir 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
principų;

Or. en

Pakeitimas 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) dėl duomenų subjektų teisių ir laisvių 
apsaugos tvarkant asmens duomenis reikia
imtis tinkamų techninių ir organizacinių 
priemonių siekiant užtikrinti, kad ir kuriant 
duomenų tvarkymo sistemas, ir duomenis 
tvarkant, būtų laikomasi reglamento 
reikalavimų. Siekdamas užtikrinti ir 
įrodyti šio reglamento nuostatų laikymąsi, 
duomenų valdytojas turėtų priimti vidaus 
nuostatas ir įdiegti tinkamas priemones, 
kuriomis visų pirma paisoma 
pritaikytosios ir standartizuotosios 
duomenų apsaugos principų;

(61) kad būtų patenkinti vartotojų ir 
verslo įmonių lūkesčiai, dėl duomenų 
subjektų teisių ir laisvių apsaugos tvarkant 
asmens duomenis reikėtų imtis tinkamų 
organizacinių priemonių siekiant užtikrinti, 
kad ir kuriant duomenų tvarkymo sistemas, 
ir duomenis tvarkant, būtų laikomasi 
reglamento reikalavimų. Reikėtų skatinti 
priemones, kuriomis siekiama padidinti 
vartotojų informuotumą ir palengvinti 
pasirinkimą. Jos turėtų būti grindžiamos 
pramonės bendradarbiavimu ir 
palankumu novatoriškiems sprendimams, 
produktams ir paslaugoms;

Or. en

Pagrindimas

Privatumo ir duomenų apsaugos integravimo į vidaus procesus metodas turėtų išlikti lankstus 
ir palikti pritaikymo galimybę. Pritaikytosios apsaugos koncepcija turi būti įgyvendinama 
nepaisant naudojamos technologijos, nepristatant konkrečios technologijos ar veiklos metodo 
ir neprisidedant prie IRT ir kitų sektorių diferenciacijos.

Pakeitimas 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) siekiant įgyvendinti šį reglamentą, 
svarbu įsitraukti į struktūrinį dialogą su 
pramonės atstovais. Pramonė turėti 
prisiimti bendros atsakomybės dalį, 
teikdama novatoriškus sprendimus, 
produktus ir paslaugas, kad būtų galima 
sustiprinti asmens duomenų apsaugos 
priemones, ypač skirtas vaikams, 
pavyzdžiui, taikant elgesio kodeksus ir 
stebėsenos mechanizmus. Pramonės 
subjektams, įdiegusiems savireguliacijos 
priemones, netaikoma išimtis šio 
reglamento taikymo klausimu;

Or. en

Pakeitimas 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 arba kai 
duomenų tvarkymo operacija atlikta 
duomenų valdytojo pavedimu;

Or. en
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Pakeitimas 523
Louis Michel

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 arba kai 
duomenų tvarkymo operacija atlikta 
duomenų valdytojo pavedimu;

Or. en

Pakeitimas 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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 arba kai 
duomenų tvarkymo operacija atlikta 
duomenų valdytojo pavedimu;
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Or. en

Pakeitimas 525
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
62 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62a) atsakingojo subjekto ir duomenų 
tvarkymo šalies keitimasis duomenimis 
pagal sutartį nelaikomas duomenų 
perdavimu, kuriam taikomos reglamente 
nustatytos tolesnės išankstinės sąlygos dėl 
leistinumo. Iš sutarties išplaukianti 
bendra atsakomybė ir pagal sutartį 
nustatytas vienodas apsaugos lygis 
užtikrina kruopštų asmens duomenų 
tvarkymą. Taigi atsakingieji subjektai ir 
pagal sutartį duomenis tvarkančios šalys 
neturėtų būti laikomi gavėjais;

Or. de

Pakeitimas 526
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) kai Sąjungoje gyvenančių duomenų 
subjektų asmens duomenis tvarko 
Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
kontrolierius, kurio duomenų tvarkymo 
veikla susijusi su prekių ir paslaugų 
siūlymu tokiems duomenų subjektams arba 
jų elgesio stebėjimu, duomenų valdytojas 
turėtų paskirti atstovą, nebent duomenų 
valdytojas yra įsikūręs trečiojoje šalyje, 
kuri užtikrina tinkamą apsaugos lygį, arba 
duomenų valdytojas yra mažoji ar vidutinė 

(63) kai Sąjungoje gyvenančių duomenų 
subjektų asmens duomenis tvarko 
Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
kontrolierius, kurio duomenų tvarkymo 
veikla susijusi su prekių ir paslaugų 
siūlymu tokiems duomenų subjektams arba 
duomenų subjektų stebėjimu, duomenų 
valdytojas turėtų paskirti atstovą, nebent 
duomenų valdytojas yra įsikūręs trečiojoje 
šalyje, kuri užtikrina tinkamą apsaugos 
lygį, arba duomenų valdytojas yra įmonė, 
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įmonė, valdžios institucija ar įstaiga, arba 
duomenų valdytojas prekes ir paslaugas 
tokiems duomenų subjektams siūlo tik 
retkarčiais. Atstovas turėtų veikti duomenų 
valdytojo vardu, o į jį galėtų kreiptis 
priežiūros institucijos;

tvarkanti mažiau nei 500 duomenų 
subjektų asmens duomenis, valdžios 
institucija ar įstaiga, arba duomenų 
valdytojas prekes ir paslaugas tokiems 
duomenų subjektams siūlo tik retkarčiais. 
Atstovas turėtų veikti duomenų valdytojo 
vardu, o į jį galėtų kreiptis priežiūros 
institucijos;

Or. en

Pakeitimas 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) kai Sąjungoje gyvenančių duomenų 
subjektų asmens duomenis tvarko 
Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
kontrolierius, kurio duomenų tvarkymo 
veikla susijusi su prekių ir paslaugų 
siūlymu tokiems duomenų subjektams 
arba jų elgesio stebėjimu, duomenų 
valdytojas turėtų paskirti atstovą, nebent 
duomenų valdytojas yra įsikūręs trečiojoje 
šalyje, kuri užtikrina tinkamą apsaugos 
lygį, arba duomenų valdytojas yra mažoji 
ar vidutinė įmonė, valdžios institucija ar 
įstaiga, arba duomenų valdytojas prekes ir 
paslaugas tokiems duomenų subjektams 
siūlo tik retkarčiais. Atstovas turėtų veikti 
duomenų valdytojo vardu, o į jį galėtų 
kreiptis priežiūros institucijos;

(63) kai Sąjungoje gyvenančių duomenų 
subjektų asmens duomenis tvarko 
Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
kontrolierius, duomenų valdytojas turėtų 
paskirti atstovą, nebent duomenų 
valdytojas yra įsikūręs trečiojoje šalyje, 
kuri užtikrina tinkamą apsaugos lygį, arba 
duomenų valdytojas yra mažoji ar vidutinė 
įmonė, valdžios institucija ar įstaiga, arba 
duomenų valdytojas prekes ir paslaugas 
tokiems duomenų subjektams siūlo tik 
retkarčiais. Atstovas turėtų veikti duomenų 
valdytojo vardu, o į jį galėtų kreiptis 
kompetentingos priežiūros institucijos;

Or. en

Pakeitimas 528
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis
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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) kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas turėtų būti 
įpareigotas bendradarbiauti su priežiūros 
institucija. Kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų dokumentuoti duomenų 
tvarkymo operacijas, jei vykdoma viena iš 
tvarkymo operacijų, nurodytų 33 
straipsnio 2 dalyje. Duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas duomenų apsaugos 
institucijai paprašius turėtų pateikti 
turimus dokumentus, kad pagal juos būtų 
galima patikrinti tvarkymo operacijas;

Or. en

Pagrindimas

Jei reikia, duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas savo nuožiūra pateikia informaciją 
duomenų apsaugos institucijai arba duomenų subjektui. Šis reglamentas neturėtų būti 
pernelyg nurodomojo pobūdžio ir pagal jį neturėtų būti prašoma visų duomenų tvarkymo 
operacijų dokumentacijos. Jei reikia dokumentų, atsakomybė už dokumentų pateikimą tenka 
duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui.

Pakeitimas 529
Wim van de Camp

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 turėtų 
dokumentuoti duomenų tvarkymo 
operacijas, kurios, atlikto rizikos 
vertinimo duomenimis, kelia didelę riziką 
pagrindinėms duomenų subjektų teisėms, 
ypač jų teisei į privatumą. Kiekvienas 
duomenų valdytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
pagal juos būtų galima patikrinti tvarkymo 
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operacijas. Kiekvienas duomenų 
tvarkytojas turėtų pateikti duomenų 
valdytojui visą informaciją, reikalingą 
valdytojo įsipareigojimams pagal šį 
reglamentą įvykdyti;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 28 straipsnio pakeitimais. Šiuo reglamentu pašalinama 
Direktyva 95/46/EB nustatyta našta, pavyzdžiui, pranešimai priežiūros institucijai apie 
duomenų tvarkymą. Vis dėlto, buvusi našta pakeičiama brangia privalomos atitikties našta. Ši 
atitikties našta turėtų būti ir yra pateisinama tik didelės rizikos duomenų tvarkymo atveju. 
Kaip ir pagal Direktyvą 95/46/EC, pagal šį reglamentą turėtų būti taikomos išimtys minėtos 
naštos klausimu. Vis dėlto organizacijos dydis nėra tinkamas minėtų išimčių taikymo 
kriterijus. Išimtys turėtų būti pagrįstos rizika. Duomenų tvarkytojai turėtų turėti tik išvestines 
pareigas, susijusias su duomenų tvarkymo dokumentavimu. Taigi iš jų turėtų būti 
reikalaujama pateikti duomenų valdytojui visą informaciją, reikalingą valdytojo 
įsipareigojimams pagal šį reglamentą įvykdyti.

Pakeitimas 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 turėtų 
dokumentuoti kiekvieną duomenų 
tvarkymo operaciją, už kurią jis 
atsakingas. Kiekvienas duomenų 
valdytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
pagal juos būtų galima patikrinti tvarkymo 
operacijas;

Or. en

Pakeitimas 531
Louis Michel
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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 turėtų 
saugoti duomenų tvarkymo operacijų, už 
kurias yra atsakingas, aprašymą. 
Kiekvienas duomenų valdytojas turėtų būti 
įpareigotas bendradarbiauti su priežiūros 
institucija ir paprašius pateikti turimus 
dokumentus, kad pagal juos būtų galima 
patikrinti tvarkymo operacijas;

Or. en

Pakeitimas 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 kiekvieną 
duomenų tvarkymo operaciją, už kurią jis 
atsakingas. Kiekvienas duomenų 
valdytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad 
pagal juos būtų galima patikrinti tvarkymo 
operacijas;

Or. en

Pakeitimas 533
Csaba Sógor
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Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti 
kelią šio reglamento nuostatų 
neatitinkančiam duomenų tvarkymui, 
duomenų valdytojas arba tvarkytojas turėtų 
įvertinti su duomenų tvarkymu susijusią 
riziką ir įgyvendinti jas mažinančias 
priemones. Šiomis priemonėmis turėtų būti 
užtikrintas saugumo lygis, kuris 
atsižvelgiant į technologijų lygį ir jų 
įdiegimo išlaidas, turėtų būti adekvatus 
tvarkymo keliamai rizikai ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdžiui. Nustatydama 
techninius standartus ir organizacines 
priemones duomenų tvarkymo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų skatinti 
technologinį neutralumą, sąveikumą ir 
inovacijas, o prireikus bendradarbiauti su 
trečiosiomis šalimis;

(66) siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti 
kelią šio reglamento nuostatų 
neatitinkančiam duomenų tvarkymui, 
duomenų valdytojas arba tvarkytojas turėtų 
įvertinti su duomenų tvarkymu susijusią 
riziką ir įgyvendinti jas mažinančias 
priemones. Šiomis priemonėmis turėtų būti 
užtikrintas saugumo lygis, kuris 
atsižvelgiant į technologijų lygį ir jų 
įdiegimo išlaidas, turėtų būti adekvatus 
tvarkymo keliamai rizikai ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdžiui. Nustatydama 
techninius standartus ir organizacines 
priemones duomenų tvarkymo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų skatinti 
technologinį neutralumą, sąveikumą ir 
inovacijas, o prireikus trečiosios šalys 
turėtų būti skatinamos bendradarbiauti;

Or. hu

Pakeitimas 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti 
kelią šio reglamento nuostatų 
neatitinkančiam duomenų tvarkymui, 
duomenų valdytojas arba tvarkytojas turėtų 
įvertinti su duomenų tvarkymu susijusią 
riziką ir įgyvendinti jas mažinančias 
priemones. Šiomis priemonėmis turėtų būti 
užtikrintas saugumo lygis, kuris 
atsižvelgiant į technologijų lygį ir jų 
įdiegimo išlaidas, turėtų būti adekvatus 
tvarkymo keliamai rizikai ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdžiui. Nustatydama 

(66) siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti 
kelią šio reglamento nuostatų 
neatitinkančiam duomenų tvarkymui, 
duomenų valdytojas arba tvarkytojas turėtų 
įvertinti su duomenų tvarkymu susijusią 
riziką ir įgyvendinti jas mažinančias 
priemones. Šiomis priemonėmis turėtų būti 
užtikrintas saugumo lygis, kuris 
atsižvelgiant į technologijų lygį ir jų 
įdiegimo išlaidas, turėtų būti adekvatus
tvarkymo keliamai rizikai ir saugotinų 
asmens duomenų pobūdžiui. Nustatant 
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techninius standartus ir organizacines 
priemones duomenų tvarkymo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų skatinti 
technologinį neutralumą, sąveikumą ir 
inovacijas, o prireikus bendradarbiauti su 
trečiosiomis šalimis;

techninius standartus ir organizacines 
priemones duomenų tvarkymo saugumui 
užtikrinti, reikėtų skatinti technologinį 
neutralumą, sąveikumą ir inovacijas, jei 
įmanoma, taip pat ir trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti 
kelią šio reglamento nuostatų 
neatitinkančiam duomenų tvarkymui, 
duomenų valdytojas arba tvarkytojas
turėtų įvertinti su duomenų tvarkymu 
susijusią riziką ir įgyvendinti jas 
mažinančias priemones. Šiomis 
priemonėmis turėtų būti užtikrintas 
saugumo lygis, kuris atsižvelgiant į 
technologijų lygį ir jų įdiegimo išlaidas, 
turėtų būti adekvatus tvarkymo keliamai 
rizikai ir saugotinų asmens duomenų 
pobūdžiui. Nustatydama techninius 
standartus ir organizacines priemones 
duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti, 
Komisija turėtų skatinti technologinį 
neutralumą, sąveikumą ir inovacijas, o 
prireikus bendradarbiauti su trečiosiomis 
šalimis;

(66) siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti 
kelią šio reglamento nuostatų 
neatitinkančiam duomenų tvarkymui, 
duomenų valdytojas turėtų įvertinti su 
duomenų tvarkymu susijusią riziką ir 
įgyvendinti jas mažinančias priemones. 
Šiomis priemonėmis turėtų būti užtikrintas 
saugumo lygis, kuris atsižvelgiant į 
technologijų lygį ir jų įdiegimo išlaidas, 
turėtų būti adekvatus tvarkymo keliamai 
rizikai ir saugotinų asmens duomenų 
pobūdžiui;

Or. en

Pakeitimas 536
Jan Mulder
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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 
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;

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas 
pranešti priežiūros institucijai. Už tai 
turėtų būti atsakingas duomenų 
valdytojas. 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;

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų valdytojai nebūtinai sužino apie duomenų saugumo pažeidimus per nustatytą laiką. 
Svarbu, kad duomenų apsaugos institucijai būtų pranešta be nepagrįsto delsimo ir kad 
duomenų tvarkytojas arba duomenų valdytojas galėtų parodyti, kas padaryta, aptikus šį 
duomenų saugumo pažeidimą. 

Pakeitimas 537
Axel Voss

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 
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 

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas 
pranešti priežiūros institucijai. Kai to 
neįmanoma padaryti per pagrįstą laiką, 
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 
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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;

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. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės.

Pakeitimas 538
Dimitrios Droutsas

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 
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, 

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
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 72 valandas pranešti 
priežiūros institucijai. Kai to neįmanoma 
padaryti per 72 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, 
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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;

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. en

Pakeitimas 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 
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 

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino apie 
pažeidimą, turintį neigiamą poveikį 
asmens duomenims ar duomenų subjekto 
privatumui, valdytojas apie tą pažeidimą 
turėtų nepagrįstai nedelsdamas, jei 
įmanoma, per 72 valandas pranešti 
priežiūros institucijai. Kai toks pranešimas 
neįmanomas per 72 valandas, pranešant 
reikėtų nurodyti vėlavimo priežastis.
Fiziniai asmenys, kurių asmens duomenims 
ar privatumui panašūs pažeidimai galėjo 
turėti neigiamą poveikį, turėtų būti 
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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;

nepagrįstai nedelsiant apie tuos 
pažeidimus 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 pateisinantis 
argumentas galėtų būti būtinybė
įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

Or. pl

Pakeitimas 540
Csaba Sógor

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 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas, 

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas, 
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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;

jei įmanoma, per vieną darbo dieną
pranešti šalies, kurioje įsikūręs, priežiūros 
institucijai. Kai to neįmanoma padaryti per 
vieną darbo dieną, 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;

Or. hu

Pagrindimas

Jei nustatomas valandų skaičius, kai kuriais atvejais būtų sunku įgyvendinti šią nuostatą ir jos 
laikytis. 72 valandos būtų per ilgas laikas ir kai kuriais atvejais tai reikštų tris darbo dienas. 
Tačiau viena darbo diena yra tinkamas veikimo nedelsiant terminas.

Pakeitimas 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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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 
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;

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas 
pranešti priežiūros institucijai. 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;

Or. en
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Pakeitimas 542
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) Direktyvoje 95/46/EB nustatyta 
bendra pareiga priežiūros institucijoms 
pranešti apie asmens duomenų tvarkymą. 
Ši pareiga susijusi su administracine ir 
finansine našta, tačiau ji ne visada 
padėdavo gerinti asmens duomenų 
apsaugą. Todėl tokią bendrą visuotinę 
pareigą pranešti reikėtų panaikinti ir ją 
pakeisti veiksmingomis procedūromis ir 
mechanizmu, kurie būtų labiau orientuoti 
į duomenų tvarkymo operacijas, dėl kurių 
pobūdžio, apimties ir tikslų galėtų kilti 
konkretus pavojus duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms. Tokiais atvejais 
duomenų valdytojas ar tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti duomenis turėtų 
atlikti duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimą, kuris visų pirma apimtų 
numatomas priemones, apsaugos 
priemones ir mechanizmus, kuriais 
užtikrinama asmens duomenų apsauga ir 
įrodomas šio reglamento nuostatų 
laikymasis;

(70) Direktyvoje 95/46/EB nustatyta 
bendra pareiga priežiūros institucijoms 
pranešti apie asmens duomenų tvarkymą. 
Ši pareiga susijusi su administracine ir 
finansine našta, tačiau ji ne visada 
padėdavo gerinti asmens duomenų 
apsaugą. Todėl tokią bendrą visuotinę 
pareigą pranešti reikėtų panaikinti;

Or. en

Pagrindimas

Kaip teisingai teigiama 70 konstatuojamoje dalyje, bendra pareiga priežiūros institucijoms 
pranešti apie asmens duomenų tvarkymą susijusi su administracine ir finansine našta, ji 
neturėtų būti pakeista panašia pareiga. Būtų geriau, kad duomenų tvarkytojai dalyvautų 
konsultacijose ir parengtų detalų poveikio vertinimą, kuris turėtų būti pateiktas tik priežiūros 
institucijai paprašius.

Pakeitimas 543
Jan Mulder
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) Direktyvoje 95/46/EB nustatyta 
bendra pareiga priežiūros institucijoms 
pranešti apie asmens duomenų tvarkymą. 
Ši pareiga susijusi su administracine ir 
finansine našta, tačiau ji ne visada 
padėdavo gerinti asmens duomenų 
apsaugą. Todėl tokią bendrą visuotinę 
pareigą pranešti reikėtų panaikinti ir ją 
pakeisti veiksmingomis procedūromis ir 
mechanizmu, kurie būtų labiau orientuoti į 
duomenų tvarkymo operacijas, dėl kurių 
pobūdžio, apimties ir tikslų galėtų kilti 
konkretus pavojus duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms. Tokiais atvejais 
duomenų valdytojas ar tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti duomenis turėtų atlikti 
duomenų apsaugos poveikio įvertinimą, 
kuris visų pirma apimtų numatomas 
priemones, apsaugos priemones ir 
mechanizmus, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodomas šio 
reglamento nuostatų laikymasis;

(70) Direktyvoje 95/46/EB nustatyta 
bendra pareiga priežiūros institucijoms 
pranešti apie asmens duomenų tvarkymą, 
sudarant galimybę valstybėms narėms 
netaikyti šio reglamento, kai duomenų 
tvarkymas nekelia pavojaus duomenų 
subjektams. Ši pareiga susijusi su 
administracine ir finansine našta ir ji ne 
visada padėdavo gerinti asmens duomenų 
apsaugą. Todėl tokią bendrą visuotinę 
pareigą pranešti reikėtų panaikinti ir ją 
pakeisti veiksmingomis procedūromis ir 
mechanizmu, kurie būtų labiau orientuoti į 
duomenų tvarkymo operacijas, dėl kurių 
pobūdžio, apimties ir tikslų galėtų kilti 
konkretus pavojus duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms. Tokiais atvejais 
duomenų valdytojas ar tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti duomenis turėtų atlikti 
duomenų apsaugos poveikio įvertinimą, 
kuris visų pirma apimtų numatomas 
priemones, apsaugos priemones ir 
mechanizmus, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodomas šio 
reglamento nuostatų laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 544
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) Direktyvoje 95/46/EB nustatyta 
bendra pareiga priežiūros institucijoms 
pranešti apie asmens duomenų tvarkymą. 
Ši pareiga susijusi su administracine ir 

(70) Direktyvoje 95/46/EB nustatyta 
bendra pareiga priežiūros institucijoms 
pranešti apie asmens duomenų tvarkymą, 
sudarant galimybę valstybėms narėms 
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finansine našta, tačiau ji ne visada 
padėdavo gerinti asmens duomenų 
apsaugą. Todėl tokią bendrą visuotinę 
pareigą pranešti reikėtų panaikinti ir ją 
pakeisti veiksmingomis procedūromis ir 
mechanizmu, kurie būtų labiau orientuoti į 
duomenų tvarkymo operacijas, dėl kurių 
pobūdžio, apimties ir tikslų galėtų kilti 
konkretus pavojus duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms. Tokiais atvejais 
duomenų valdytojas ar tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti duomenis turėtų atlikti 
duomenų apsaugos poveikio įvertinimą, 
kuris visų pirma apimtų numatomas 
priemones, apsaugos priemones ir 
mechanizmus, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodomas šio 
reglamento nuostatų laikymasis;

netaikyti šio įpareigojimo, kai duomenų 
tvarkymas nekelia pavojaus duomenų 
subjektams. Ši pareiga susijusi su 
administracine ir finansine našta ir ji ne 
visada padėdavo gerinti asmens duomenų 
apsaugą. Todėl tokią bendrą visuotinę 
pareigą pranešti reikėtų panaikinti ir ją 
pakeisti veiksmingomis procedūromis ir 
mechanizmu, kurie būtų labiau orientuoti į 
duomenų tvarkymo operacijas, dėl kurių 
pobūdžio, apimties ir tikslų galėtų kilti 
didelis pavojus duomenų subjektų teisėms 
ir laisvėms. Tokiais atvejais duomenų 
valdytojas prieš pradėdamas tvarkyti 
duomenis turėtų atlikti privatumo 
užtikrinimo poveikio įvertinimą, kuris visų 
pirma apimtų numatomas priemones, 
apsaugos priemones ir mechanizmus, 
kuriais užtikrinama asmens duomenų 
apsauga ir įrodomas šio reglamento 
nuostatų laikymasis;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 33 straipsnio pakeitimą ir siūlomą rizika pagrįstą požiūrį. Be to, 
pateikiama nuoroda į galimybę pagal Direktyvos 95/46/EB 18 straipsnį netaikyti pareigos 
pranešti, kai duomenys tvarkomi, jei tvarkymas susijęs su maža rizika. Komisijos pasiūlyme 
tokia išimtis nenumatyta. Pagal siūloma rizika grįstą požiūrį, ypač 28 ir 33 straipsnio 
pakeitimais, vėl įrašoma ši išimtis.

Pakeitimas 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) Direktyvoje 95/46/EB nustatyta 
bendra pareiga priežiūros institucijoms 
pranešti apie asmens duomenų tvarkymą. 
Ši pareiga susijusi su administracine ir 
finansine našta, tačiau ji ne visada 
padėdavo gerinti asmens duomenų 

(70) Direktyvoje 95/46/EB nustatyta 
bendra pareiga priežiūros institucijoms 
pranešti apie asmens duomenų tvarkymą. 
Ši pareiga susijusi su administracine ir 
finansine našta, tačiau ji ne visada 
padėdavo gerinti asmens duomenų 
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apsaugą. Todėl tokią bendrą visuotinę 
pareigą pranešti reikėtų panaikinti ir ją 
pakeisti veiksmingomis procedūromis ir 
mechanizmu, kurie būtų labiau orientuoti 
į duomenų tvarkymo operacijas, dėl kurių 
pobūdžio, apimties ir tikslų galėtų kilti 
konkretus pavojus duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms. Tokiais atvejais 
duomenų valdytojas ar tvarkytojas prieš 
pradėdamas tvarkyti duomenis turėtų 
atlikti duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimą, kuris visų pirma apimtų 
numatomas priemones, apsaugos 
priemones ir mechanizmus, kuriais 
užtikrinama asmens duomenų apsauga ir 
įrodomas šio reglamento nuostatų 
laikymasis;

apsaugą. Todėl tokią bendrą visuotinę 
pareigą pranešti reikėtų panaikinti;

Or. en

Pakeitimas 546
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) tai pirmiausia turėtų būti taikoma 
naujiems sukurtiems didelės apimties 
duomenų rinkiniams, kuriais siekiama 
regioniniu, nacionaliniu ar 
viršnacionaliniu lygmeniu tvarkyti didelį 
kiekį asmens duomenų ir kurie gali turėti 
poveikio dideliam skaičiui duomenų 
subjektų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) tai pirmiausia turėtų būti taikoma 
naujiems sukurtiems didelės apimties 
duomenų rinkiniams, kuriais siekiama 
regioniniu, nacionaliniu ar 
viršnacionaliniu lygmeniu tvarkyti didelį 
kiekį asmens duomenų ir kurie gali turėti 
poveikio dideliam skaičiui duomenų 
subjektų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 548
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
71 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71a) duomenų valdytojai turėtų 
didžiausią dėmesį skirti asmens duomenų 
apsaugai per visą duomenų gyvavimo 
ciklą, t. y. nuo duomenų rinkimo iki 
tvarkymo ir iki jų ištrynimo, iš pat pradžių 
investuodami į ilgalaikio duomenų 
tvarkymo sistemą ir jos laikydamiesi pagal 
visapusės atitikties mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 549
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
71 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71b) kiekvienas duomenų valdytojas iš 
pradžių turėtų atlikti duomenų tvarkymo 
operacijų rizikos analizę, analizuodamas 
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dėl šių operacijų pobūdžio, aprėpties ir 
(arba) tikslų galinčią kilti konkrečią riziką 
duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, 
taip pat vertindamas, kurias šiame 
reglamente nustatytas pareigas reikia 
vykdyti. Jei kuris nors iš minėtų kriterijų 
kinta, reikėtų atnaujinti rizikos analizę, ir 
jei pagal gautus rezultatus nereikia atlikti 
duomenų apsaugos poveikio vertinimo, tai 
turi būti dokumentuojama;

Or. en

Pakeitimas 550
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
71 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71c) bet kurios ilgalaikės duomenų 
apsaugos sistemos pagrindas yra poveikio 
vertinimas, leidžiantis užtikrinti, kad 
įmonės iš pat pradžių supranta visas 
galimas jų duomenų tvarkymo operacijų 
pasekmes. Atlikus kruopštų poveikio 
vertinimą galima iš esmės apriboti 
tikimybę, kad bus duomenų apsaugos 
pažeidimų ar privatumą pažeidžiančių 
operacijų. Atitinkamai vertinant duomenų 
apsaugos poveikį reikėtų atsižvelgti į 
asmens duomenų tvarkymą per visą jų 
gyvavimo ciklą, t. y. nuo duomenų 
rinkimo iki tvarkymo ir iki jų ištrynimo, 
išsamiai aprašant numatytas tvarkymo 
operacijas, riziką duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, numatytas priemones 
tai rizikai pašalinti, apsaugos priemones, 
saugumo priemones ir mechanizmus, 
kuriais užtikrinama atitiktis reglamento 
nuostatoms;

Or. en
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Pakeitimas 551
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) tam tikromis aplinkybėmis gali būti
tikslinga ir ekonomiška atlikti platesnio 
masto duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimą, o ne jį susieti su vienu 
konkrečiu projektu, pavyzdžiui, kai 
valdžios institucijos ar įstaigos siekia 
sukurti bendrą programą ar duomenų 
tvarkymo platformą arba kai keli duomenų 
valdytojai ketina tam tikroje pramonės 
šakoje, jos sektoriuje arba plačiai 
paplitusioje horizontalioje veikloje pradėti 
taikyti bendrą programą ar duomenų 
tvarkymo aplinką;

(72) tam tikromis aplinkybėmis gali reikėti
atlikti platesnio masto duomenų apsaugos 
poveikio įvertinimą, o ne jį susieti su vienu 
konkrečiu projektu, pavyzdžiui, kai 
valdžios institucijos ar įstaigos siekia 
sukurti bendrą programą ar duomenų 
tvarkymo platformą arba kai keli duomenų 
valdytojai ketina tam tikroje pramonės 
šakoje, jos sektoriuje arba plačiai 
paplitusioje horizontalioje veikloje pradėti 
taikyti bendrą programą ar duomenų 
tvarkymo aplinką;

Or. en

Pakeitimas 552
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) kai iš duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo paaiškėja, kad duomenų 
tvarkymo operacijos susijusios su didele 
konkrečia rizika duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, kaip antai rizika, kad 
naudojant konkrečias naujas 
technologijas fiziniams asmenims bus 
užkirstas kelias pasinaudoti savo teisėmis, 
prieš pradedant operacijas reikėtų su 
priežiūros institucija konsultuotis dėl su 
rizika susijusio duomenų tvarkymo, kuris 
galėtų pažeisti šio reglamento 
reikalavimus, ir pateikti pasiūlymus, kaip 
tokią padėtį ištaisyti. Konsultuotis reikėtų 

Išbraukta.
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ir rengiant nacionalinio parlamento 
teisėkūros priemonę arba ja pagrįstą 
priemonę, kuria apibrėžiamas duomenų 
tvarkymo pobūdis ir nustatomos tinkamos 
apsaugos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 553
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) kai iš duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo paaiškėja, kad duomenų 
tvarkymo operacijos susijusios su didele 
konkrečia rizika duomenų subjektų teisėms 
ir laisvėms, kaip antai rizika, kad naudojant 
konkrečias naujas technologijas fiziniams 
asmenims bus užkirstas kelias pasinaudoti 
savo teisėmis, prieš pradedant operacijas 
reikėtų su priežiūros institucija 
konsultuotis dėl su rizika susijusio 
duomenų tvarkymo, kuris galėtų pažeisti 
šio reglamento reikalavimus, ir pateikti 
pasiūlymus, kaip tokią padėtį ištaisyti. 
Konsultuotis reikėtų ir rengiant 
nacionalinio parlamento teisėkūros 
priemonę arba ja pagrįstą priemonę, kuria 
apibrėžiamas duomenų tvarkymo pobūdis 
ir nustatomos tinkamos apsaugos 
priemonės;

(74) kai iš duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo paaiškėja, kad duomenų 
tvarkymo operacijos gali būti susijusios su 
didele konkrečia rizika duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, kaip antai rizika, kad 
naudojant konkrečias naujas technologijas 
fiziniams asmenims bus užkirstas kelias 
pasinaudoti savo teisėmis, prieš pradedant 
operacijas reikėtų su priežiūros institucija 
konsultuotis dėl su rizika susijusio 
duomenų tvarkymo, kuris galėtų pažeisti 
šio reglamento reikalavimus, ir pateikti 
pasiūlymus, kaip tokią padėtį ištaisyti. 
Konsultuotis reikėtų ir rengiant 
nacionalinio parlamento teisėkūros 
priemonę arba ja pagrįstą priemonę, kuria 
apibrėžiamas duomenų tvarkymo pobūdis 
ir nustatomos tinkamos apsaugos 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 554
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) kai iš duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo paaiškėja, kad duomenų 
tvarkymo operacijos susijusios su didele 
konkrečia rizika duomenų subjektų teisėms 
ir laisvėms, kaip antai rizika, kad naudojant 
konkrečias naujas technologijas fiziniams 
asmenims bus užkirstas kelias pasinaudoti 
savo teisėmis, prieš pradedant operacijas 
reikėtų su priežiūros institucija 
konsultuotis dėl su rizika susijusio 
duomenų tvarkymo, kuris galėtų pažeisti 
šio reglamento reikalavimus, ir pateikti 
pasiūlymus, kaip tokią padėtį ištaisyti. 
Konsultuotis reikėtų ir rengiant 
nacionalinio parlamento teisėkūros 
priemonę arba ja pagrįstą priemonę, kuria 
apibrėžiamas duomenų tvarkymo pobūdis 
ir nustatomos tinkamos apsaugos 
priemonės;

(74) kai iš duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo paaiškėja, kad duomenų 
tvarkymo operacijos susijusios su didele 
konkrečia rizika duomenų subjektų teisėms 
ir laisvėms, kaip antai rizika, kad naudojant 
konkrečias naujas technologijas fiziniams 
asmenims bus užkirstas kelias pasinaudoti 
savo teisėmis, duomenų valdytojas 
poveikio privatumui vertinimą turėtų 
patvirtinti dokumentais ir paprašius 
pateikti tokį vertinimą priežiūros
institucijai. Rengiant nacionalinio 
parlamento teisėkūros priemonę arba ja 
pagrįstą priemonę, kuria apibrėžiamas 
duomenų tvarkymo pobūdis ir nustatomos 
tinkamos apsaugos priemonės, reikėtų 
konsultuotis su priežiūros institucija;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 34 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) kai iš duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo paaiškėja, kad duomenų 
tvarkymo operacijos susijusios su didele 
konkrečia rizika duomenų subjektų teisėms 
ir laisvėms, kaip antai rizika, kad naudojant 
konkrečias naujas technologijas fiziniams 
asmenims bus užkirstas kelias pasinaudoti 
savo teisėmis, prieš pradedant operacijas 
reikėtų su priežiūros institucija 

(74) kai iš duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo paaiškėja, kad duomenų 
tvarkymo operacijos susijusios su didele 
konkrečia rizika duomenų subjektų teisėms 
ir laisvėms, kaip antai rizika, kad naudojant 
konkrečias naujas technologijas fiziniams 
asmenims bus užkirstas kelias pasinaudoti 
savo teisėmis, prieš pradedant operacijas 
reikėtų su priežiūros institucija 
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konsultuotis dėl su rizika susijusio 
duomenų tvarkymo, kuris galėtų pažeisti 
šio reglamento reikalavimus, ir pateikti 
pasiūlymus, kaip tokią padėtį ištaisyti. 
Konsultuotis reikėtų ir rengiant 
nacionalinio parlamento teisėkūros 
priemonę arba ja pagrįstą priemonę, 
kuria apibrėžiamas duomenų tvarkymo 
pobūdis ir nustatomos tinkamos apsaugos 
priemonės;

konsultuotis dėl su rizika susijusio 
duomenų tvarkymo, kuris galėtų pažeisti 
šio reglamento reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucijos ir duomenų valdytojai bei tvarkytojai turėtų konsultuotis, jei esama 
požymių, kad duomenų tvarkymo operacijos susijusios su didele konkrečia rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms ir kad su rizika susijęs duomenų tvarkymas galėtų pažeisti šio 
reglamento reikalavimus.

Pakeitimas 556
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
74 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74a) poveikio vertinimai gali būti 
naudingi tik tuo atveju, jei pačios įmonės 
laikysis juose numatytų pradinių savo 
įsipareigojimų. Taigi duomenų valdytojai 
turėtų reguliariai rengti duomenų 
apsaugos reikalavimų laikymosi 
apžvalgas, siekdami nustatyti, ar 
naudojant galiojančius duomenų 
tvarkymo mechanizmus užtikrinamas 
duomenų apsaugos poveikio vertinime 
numatytas saugumas. Be to, jose turėtų 
būti įrodomas duomenų valdytojo 
pajėgumas užtikrinti, kad gerbiamas 
laisvas duomenų subjektų pasirinkimas. 
Be to, jei rengiant apžvalgą randama 
laikymosi neatitikimų, apžvalgoje reikėtų 
atkreipti į juos dėmesį ir pateikti 
rekomendacijas dėl to, kaip užtikrinti 
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visapusišką reikalavimų laikymąsi;

Or. en

Pakeitimas 557
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
74 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74a) duomenų apsaugos organizacija 
arba duomenų apsaugos pareigūnas stebi, 
kaip duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas tvarko asmens duomenis, kad 
galėtų patarti duomenų valdytojui ir 
tvarkytojui šio reglamento nuostatų 
laikymosi klausimais; taigi jis (ji) turėtų 
padėti užtikrinti, kad tvarkymo veiksmai 
neturės neigiamos įtakos duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms;

Or. en

Pakeitimas 558
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
74 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74b) duomenų apsaugos organizacijos 
arba duomenų apsaugos pareigūnai 
veikia nepriklausomai – jie nepriima 
nurodymų dėl savo, kaip įgaliotos 
duomenų apsaugos institucijos, funkcijų 
vykdymo. Duomenų apsaugos 
organizacija ar duomenų apsaugos 
pareigūnas turėtų tiesiogiai atsiskaityti 
duomenų valdytojo arba duomenų 
tvarkytojo vadovybei;
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Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis susijusi su 36 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 559
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

(75) kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko įmonė ir per metus ji 
tvarko daugiau kaip 500 duomenų 
subjektų duomenų, arba kai pagrindinė
įmonės veikla apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

Or. en

Pakeitimas 560
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos 
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 

(75) kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos 
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
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operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo ar specialistų grupė. Tokie 
duomenų apsaugos pareigūnai, 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra duomenų 
valdytojo darbuotojai, savo pareigas ir 
užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai; Tačiau galutinė 
atsakomybė turėtų tekti organizacijos 
vadovybei;

Or. en

Pakeitimas 561
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos 
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

(75) kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis tvarko įmonė, 
kai tai susiję su jos pagrindine veikla ir 
kelia didelę riziką duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, ypač jų teisei į 
privatumą, pvz., reguliariam ir 
sistemingam duomenų subjektų stebėjimui, 
nepaisant priemonių, kurių imtasi 
siekiant sumažinti tokią riziką, prižiūrėti, 
kaip įmonė laikosi šio reglamento, 
duomenų valdytojui turėtų padėti dar 
vienas asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai. Bet kuriuo kitu atveju 
skirti tokį asmenį turėtų būti neprivaloma. 
Duomenų apsaugos pareigūnas turėtų 
būti skiriamas atsižvelgiant į profesinę 
kvalifikaciją ir ypač į duomenų apsaugos 
įstatymų ir praktikos išmanymą, taip pat į 
gebėjimą atlikti jam (jai) pavestas 
užduotis. Būtinas dalykinių žinių lygis 
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turėtų būti nustatomas visų pirma 
atsižvelgiant į atliekamą duomenų 
tvarkymą ir būtiną duomenų valdytojo 
tvarkomų asmens duomenų apsaugą;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 35 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 562
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

(75) kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė, kai per 
metus tvarkoma daugiau kaip 500 
duomenų subjektų duomenų, arba 
pagrindinė įmonės veikla, nepaisant jos
dydžio, apima neskelbtinų duomenų 
tvarkymo operacijas ar duomenų 
tvarkymo operacijas, kurias reikia 
reguliariai ir sistemingai stebėti, prižiūrėti, 
kaip įmonė laikosi šio reglamento, 
duomenų valdytojui ar tvarkytojui turėtų 
padėti dar vienas asmuo. Nustatant, ar 
tvarkoma labai daug duomenų subjektų 
duomenų, neatsižvelgiama į 
archyvuojamus duomenis, kurie apriboti 
taip, kad su jais nebūtų galima susipažinti 
įprastu būdu, duomenų valdytojas 
negalėtų atlikti jų tvarkymo operacijų ir 
jų nebūtų galima pakeisti. Tokie duomenų 
apsaugos pareigūnai, neatsižvelgiant į tai, 
ar jie yra duomenų valdytojo darbuotojai ir 
ar jie tas funkcijas atlieka visą darbo 
dieną, savo pareigas ir užduotis turėtų 
atlikti visiškai nepriklausomai.

Or. en
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Pakeitimas 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

(75) kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko įmonė, kurios darbuotojų 
skaičius ne mažesnis kaip 50, arba ji 
tvarko ne mažiau kaip 250 duomenų 
subjektų duomenis, arba įmonės
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos pareigūnų 
nepriklausomumą, savo pareigas 
vykdantiems pareigūnams turėtų būti 
taikoma ypatinga apsauga nuo nepagrįsto 
atleidimo iš darbo ir diskriminacijos, 
panaši į tą, kuri taikoma laikantis 
nacionalinių nuostatų dėl darbuotojų 
atstovų apsaugos. Jie turėtų būti skiriami 
tik gavus įmonės darbuotojų atstovų 
sutikimą. Be to, duomenų apsaugos 
pareigūnams turėtų būti suteikiama 
galimybė toliau mokytis ir dalyvauti 
stažuotėse duomenų valdytojo ar 
duomenų tvarkytojo, su kuriuo sudaryta 
sutartis, sąskaita;

Or. de
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Pakeitimas 564
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

(75) kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė, arba per 
metus tvarkoma daugiau kaip 249 
duomenų subjektų duomenų, arba
pagrindinė įmonės veikla, nepaisant jos
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Nustatant, ar tvarkoma labai daug 
duomenų subjektų duomenų, 
neatsižvelgiama į archyvuojamus 
duomenis, kurie apriboti taip, kad su jais 
nebūtų galima susipažinti įprastu būdu, 
duomenų valdytojas negalėtų atlikti jų 
tvarkymo operacijų ir jų nebūtų galima 
pakeisti. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra 
duomenų valdytojo darbuotojai ir ar jie tas 
funkcijas atlieka visą darbo dieną, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai. Svarbiausia, kad su 
duomenų apsaugos pareigūnu būtų 
konsultuojamasi prieš kuriant, įsigyjant, 
rengiant ir konfigūruojant automatizuoto 
asmens duomenų tvarkymo sistemas, kad 
būtų užtikrintas pritaikytosios ir 
standartizuotosios privatumo apsaugos 
principų laikymasis;

Or. hu

Pagrindimas

Galima daryti prielaidą, kad didelė įmonė yra ta, kurioje dirba daugiau kaip 249 darbuotojai.  
500 atskirų atvejų riba būtų per didelė. Siekiant nuoseklumo, turėtų būti nustatytas daugiau 
kaip 249 asmenų duomenų tvarkymo lyginamasis kriterijus.
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Pakeitimas 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos 
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

(75) kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko įmonė arba jos pagrindinė 
veikla, nepaisant įmonės dydžio, apima 
duomenų tvarkymo operacijas, kurias 
reikia reguliariai ir sistemingai stebėti, 
prižiūrėti, kaip įmonė laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojui ar 
tvarkytojui turėtų padėti dar vienas asmuo. 
Tokie duomenų apsaugos pareigūnai, 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra duomenų 
valdytojo darbuotojai, savo pareigas ir 
užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos pareigūnų 
nepriklausomumą, savo pareigas 
vykdantiems pareigūnams turėtų būti 
taikoma ypatinga apsauga nuo nepagrįsto 
atleidimo iš darbo ir diskriminacijos, 
panaši į tą, kuri taikoma profesinių 
sąjungų ar darbuotojų atstovams pagal 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką. 
Duomenų apsaugos pareigūnai turėtų 
būti skiriami gavus darbovietės atstovų 
sutikimą;

Or. en

Pakeitimas 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos 
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo. Tokie duomenų apsaugos 
pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra duomenų valdytojo darbuotojai, savo 
pareigas ir užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

(75) kai duomenys tvarkomi viešajame 
sektoriuje arba kai duomenis privačiajame 
sektoriuje tvarko didelė įmonė arba jos 
pagrindinė veikla, nepaisant įmonės 
dydžio, apima duomenų tvarkymo 
operacijas, kurias reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti, prižiūrėti, kaip įmonė 
laikosi šio reglamento, duomenų valdytojui 
ar tvarkytojui turėtų padėti dar vienas 
asmuo arba organizacija. Tokie duomenų 
apsaugos pareigūnai arba duomenų 
apsaugos organizacijos savo pareigas ir 
užduotis turėtų atlikti visiškai 
nepriklausomai;

Or. en

Pakeitimas 567
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75a) duomenų apsaugos pareigūnas 
turėtų turėti bent jau šią kvalifikaciją: 
turėti daug žinių apie duomenų apsaugos 
teisės turinį ir taikymą, įskaitant 
technines ir organizacines priemones ir 
procedūras; žinoti techninius 
pritaikytosios ir standartizuotosios 
privatumo apsaugos ir duomenų saugumo 
reikalavimus; turėti konkrečios veiklos 
srities žinių, atitinkančių duomenų 
valdytojo ar tvarkytojo dydį ir tvarkytinų 
duomenų neskelbtinumą; sugebėti atlikti 
patikras, vykdyti konsultacijas, rengti 
dokumentus ir atlikti registracijos bylų 
analizę; taip pat turėti žinių apie 
darbuotojų atstovo vaidmenį ir 
kompetenciją. Duomenų valdytojas turėtų 
sudaryti duomenų apsaugos pareigūnui 
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sąlygas dalyvauti aukštesnio lygio 
mokymuose, kad būtų palaikomos 
specializuotos žinios, reikalingos jo 
pareigoms atlikti;

Or. hu

Pagrindimas

Gebėjimas bendradarbiauti negali būti tinkamai vertinamas ir yra veikiau bendros pareigos 
darbovietėje klausimas. Tačiau, žinios apie darbuotojų atstovo kompetenciją yra itin svarbios 
tvarkant duomenis.

Pakeitimas 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75a) kai duomenų apsaugos pareigūną 
įdarbina duomenų valdytojas ar 
tvarkytojas, siekiant užtikrinti 
nepriklausomumą savo pareigas 
vykdančiam duomenų apsaugos 
pareigūnui turėtų būti taikoma ypatinga 
apsauga nuo nepagrįsto atleidimo iš 
darbo ir diskriminacijos, panaši į tą, kuri 
taikoma darbuotojų atstovams pagal 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką. Jis 
turėtų būti skiriamas gavus darbovietės 
atstovų sutikimą. Duomenų apsaugos 
pareigūnui turėtų būti suteikta galimybė 
įprastu darbo laiku nuolat dalyvauti 
mokymuose su jo pareigomis susijusiais 
klausimais neprarandant atlyginimo. 
Mokymo išlaidas turėtų apmokėti 
darbdavys;

Or. en

Pakeitimas 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) asociacijos ar kitos įstaigos, 
atstovaujančios tam tikrų kategorijų 
duomenų valdytojams, turėtų būti 
skatinamos pagal šio reglamento 
reikalavimus parengti elgesio kodeksus, 
kad palengvintų veiksmingą šio reglamento 
taikymą, atsižvelgiant į tam tikruose 
sektoriuose atliekamo duomenų tvarkymo 
ypatumus;

(76) asociacijos ar kitos įstaigos, 
atstovaujančios tam tikrų kategorijų 
duomenų valdytojams, turėtų būti 
skatinamos, gavusios įmonės darbuotojų 
atstovų sutikimą, pagal šio reglamento 
reikalavimus parengti elgesio kodeksus, 
kad palengvintų veiksmingą šio reglamento 
taikymą, atsižvelgiant į tam tikruose 
sektoriuose atliekamo duomenų tvarkymo 
ypatumus;

Or. de

Pakeitimas 570
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio šio reglamento laikymosi, reikėtų 
skatinti įvesti sertifikavimo mechanizmus,
duomenų apsaugos ženklus ir žymenis, 
kurie leistų duomenų subjektams greitai 
įvertinti konkretaus produkto ar 
paslaugos duomenų apsaugos lygį;

(77) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio šio reglamento laikymosi,
priežiūros institucijos tinkamai šį 
reglamentą taikantiems duomenų
valdytojams ir tvarkytojams turėtų suteikti 
standartizuotą duomenų apsaugos žymenį 
– „Europos duomenų apsaugos ženklą“. 
Sertifikuodamos duomenų valdytojus, 
priežiūros institucijos turėtų taikyti tuos 
pačius standartus, bet gali laisvai 
nuspręsti dėl mokesčio už sertifikavimą. 
Europos duomenų apsaugos ženklas 
turėtų skatinti duomenų subjektų 
pasitikėjimą, užtikrinti teisinį tikrumą 
duomenų valdytojams ir kartu skatinti 
taikyti Europos duomenų apsaugos 
standartus už Europos ribų, kad ne 
Europos bendrovėms būtų sudarytos 
galimybės lengviau patekti į Europos 
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rinką jas sertifikuojant;

Or. en

Pakeitimas 571
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio šio reglamento laikymosi, reikėtų 
skatinti įvesti sertifikavimo mechanizmus, 
duomenų apsaugos ženklus ir žymenis, 
kurie leistų duomenų subjektams greitai 
įvertinti konkretaus produkto ar paslaugos 
duomenų apsaugos lygį;

(77) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio šio reglamento laikymosi, reikėtų 
skatinti įvesti sertifikavimo mechanizmus, 
duomenų apsaugos ženklus ir 
standartizuotus žymenis, kurie leistų 
duomenų subjektams greitai įvertinti 
konkretaus produkto ar paslaugos duomenų 
apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 572
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio šio reglamento laikymosi, reikėtų 
skatinti įvesti sertifikavimo mechanizmus, 
duomenų apsaugos ženklus ir žymenis, 
kurie leistų duomenų subjektams greitai 
įvertinti konkretaus produkto ar paslaugos 
duomenų apsaugos lygį;

(77) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio šio reglamento laikymosi, reikėtų 
skatinti įvesti sertifikavimo mechanizmus, 
duomenų apsaugos ženklus ir žymenis, 
kurie leistų duomenų subjektams greitai 
įvertinti konkretaus produkto ar paslaugos 
duomenų apsaugos lygį; Po sertifikavimo 
procedūros sertifikuotos įmonės turėtų 
būti laikomos užtikrinančiomis 
pakankamą duomenų apsaugą ir 
įdiegusiomis atsižvelgiant į šio reglamento 
reikalavimus tinkamas techninio 
saugumo ir organizacines priemones ir 
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procedūras, skirtas duomenų subjektų 
teisių apsaugai užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 573
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio šio reglamento laikymosi, reikėtų 
skatinti įvesti sertifikavimo mechanizmus,
duomenų apsaugos ženklus ir žymenis, 
kurie leistų duomenų subjektams greitai 
įvertinti konkretaus produkto ar 
paslaugos duomenų apsaugos lygį;

(77) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio šio reglamento laikymosi,
priežiūros institucijos tinkamai šį 
reglamentą taikantiems duomenų
valdytojams ir tvarkytojams turėtų suteikti 
standartizuotą duomenų apsaugos žymenį 
– „Europos duomenų apsaugos ženklą“. 
Sertifikuodamos duomenų valdytojus, 
priežiūros institucijos turėtų taikyti tuos 
pačius standartus. visose valstybėse 
narėse už sertifikavimą turėtų būti 
imamas vienodas Europos duomenų 
apsaugos valdybos nustatytas mokestis. 
Europos duomenų apsaugos ženklas 
turėtų skatinti duomenų subjektų 
pasitikėjimą, užtikrinti teisinį tikrumą 
duomenų valdytojams ir kartu skatinti 
taikyti Europos duomenų apsaugos 
standartus už Europos ribų, kad ne 
Europos bendrovėms būtų sudarytos 
galimybės lengviau patekti į Europos 
rinką jas sertifikuojant;

Or. en

Pakeitimas 574
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
77 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77a) siekdamas užtikrinti geresnį abipusį 
duomenų apie sveikatą saugojimo 
sertifikatų pripažinimą ir sukurti Europos 
sertifikavimo mechanizmą, Europos 
duomenų apsaugos komitetas, 
bendradarbiaudamas su nacionalinėmis 
priežiūros institucijomis, turėtų parengti
nacionalinių duomenų apie sveikatą 
saugojimo sertifikavimo sistemų derinimo 
gaires ir rekomendacijas;

Or. fr

Pakeitimas 575
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
78 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78a) siekiant užtikrinti veiksmingą 
asmens duomenų apsaugą, turint galvoje 
teritorinę šio reglamento taikymo sritį, 
būtina, kad jis taip pat būtų taikomas iš 
Europos Sąjungos gaunamų duomenų 
tvarkymui, saugojimui ir naudojimui 
trečiosiose šalyse;

Or. de

Pagrindimas

Duomenų tvarkytojams neturėtų būti palikta galimybė rasti būdų, kaip išvengti taisyklių 
laikymosi trečiosiose šalyje, kuriose galioja ne tokios griežtos ar skirtingo lygio duomenų 
apsaugos taisyklės. Visame pasaulyje tvarkomiems Europos duomenims turi galioti Europos 
duomenų apsaugos standartai; tai būtina, be kita ko, siekiant užtikrinti Europos 
konkurencingumą.

Pakeitimas 576
Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(79) šis reglamentas nedaro poveikio 
Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytiems 
tarptautiniams susitarimams, kuriais 
reglamentuojamas asmens duomenų 
perdavimas, įskaitant tinkamas duomenų 
subjektų apsaugos priemones;

(79) šis reglamentas nedaro poveikio 
Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytiems 
tarptautiniams susitarimams, kuriais 
reglamentuojamas asmens duomenų 
perdavimas, įskaitant tinkamas duomenų 
subjektų apsaugos priemones, 
užtikrinančias atitinkamą piliečių 
pagrindinių teisių apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 577
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) Komisija gali nuspręsti, sprendimui 
galiojant visoje Sąjungoje, kad tam tikros 
trečiosios šalys arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija užtikrina tinkamą duomenų 
apsaugos lygį, ir taip garantuoti teisinį 
tikrumą ir vienodą teisės taikymą visoje 
Sąjungoje, kiek tai susiję su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis,
kurios laikomos užtikrinančiomis tokį 
apsaugos lygį. Šiais atvejais asmens 
duomenys į šias šalis gali būti perduodami 
be papildomo leidimo;

(80) Komisija gali nuspręsti, sprendimui 
galiojant visoje Sąjungoje, kad tam tikros 
trečiosios šalys arba teritorija trečiojoje 
šalyje, arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį, 
ir taip garantuoti teisinį tikrumą ir vienodą 
teisės taikymą visoje Sąjungoje, kiek tai 
susiję su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, kurios 
laikomos užtikrinančiomis tokį apsaugos 
lygį. Šiais atvejais asmens duomenys į šias 
šalis gali būti perduodami be papildomo 
leidimo. Komisija, įspėjusi trečiąją šalį ir 
pateikusi jai išsamų pagrindimą, taip pat 
gali nuspręsti atšaukti tokį sprendimą;

Or. en
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Pakeitimas 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) jei sprendimas dėl tinkamumo 
nepriimtas, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų duomenų subjektams 
numatyti tinkamas apsaugos priemones 
nepakankamai duomenų apsaugai 
trečiojoje šalyje kompensuoti. Tokios 
apsaugos priemonės galėtų būti rėmimasis 
įmonei privalomomis taisyklėmis, 
Komisijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis, priežiūros 
institucijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis, priežiūros 
institucijos patvirtintomis sutarties 
sąlygomis ar kitomis tinkamomis ir 
proporcingomis priemonėmis, 
pateisinamomis atsižvelgiant į visas 
duomenų perdavimo operacijos ar 
operacijų sekos aplinkybes ir 
patvirtintomis priežiūros institucijos;

(83) jei sprendimas dėl tinkamumo 
nepriimtas, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų duomenų subjektams 
numatyti tinkamas apsaugos priemones 
nepakankamai duomenų apsaugai 
trečiojoje šalyje kompensuoti. Tokios 
apsaugos priemonės galėtų būti rėmimasis 
įmonei privalomomis taisyklėmis, 
Komisijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis, priežiūros 
institucijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis, priežiūros 
institucijos patvirtintomis sutarties 
sąlygomis. Tokiomis apsaugos 
priemonėmis turėtų būti užtikrinama 
tokia pati pagarba duomenų subjektų 
teisėms, kaip ir tuomet, kai duomenys 
tvarkomi ES viduje, ypač atsižvelgiant į 
tikslų apribojimą, prieigos teisę, duomenų 
ištaisymą, ištrynimą ir žalos atlyginimą;

Or. en

Pakeitimas 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84) galimybė duomenų valdytojui ar 
tvarkytojui remtis Komisijos ar priežiūros 
institucijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis neturėtų 
užkirsti kelio duomenų valdytojams arba 
tvarkytojams standartines duomenų 
apsaugos sąlygas įtraukti į platesnes 

(84) galimybė duomenų valdytojui ar 
tvarkytojui remtis Komisijos ar priežiūros 
institucijos priimtomis standartinėmis 
duomenų apsaugos sąlygomis neturėtų 
užkirsti kelio duomenų valdytojams arba 
tvarkytojams standartines duomenų 
apsaugos sąlygas įtraukti į platesnes 
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sutartis ar jas papildyti kitomis sąlygomis, 
jei jos tiesiogiai ar netiesiogiai 
neprieštarauja Komisijos ar priežiūros 
institucijos priimtoms standartinėms 
sutarčių sąlygoms ir nepažeidžia 
pagrindinių duomenų subjektų teisių ir 
laisvių;

sutartis ar jas papildyti kitomis sąlygomis, 
jei jos tiesiogiai ar netiesiogiai 
neprieštarauja Komisijos ar priežiūros 
institucijos priimtoms standartinėms 
sutarčių sąlygoms ir nepažeidžia 
pagrindinių duomenų subjektų teisių ir 
laisvių. Kai kuriais atvejais gali būti 
tinkama skatinti duomenų valdytojus ir 
tvarkytojus taikyti dar griežtesnes 
apsaugos priemones numatant 
papildomus sutartinius įsipareigojimus, 
papildančius standartines duomenų 
apsaugos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) įmonių grupė turėtų galėti remtis 
patvirtintomis įmonei privalomomis 
taisyklėmis, taikomomis tarptautiniam 
duomenų perdavimui iš Sąjungos tai pačiai 
įmonių grupei priklausančioms 
organizacijoms, jei tokiose įmonės 
taisyklėse įtvirtinti svarbiausi principai ir 
įgyvendinamos teisės, kuriomis 
užtikrinamos tinkamos asmens duomenų 
perdavimo ar perdavimo kategorijų 
apsaugos priemonės;

(85) įmonių grupė turėtų galėti remtis 
patvirtintomis įmonei privalomomis 
taisyklėmis, taikomomis tarptautiniam 
duomenų perdavimui iš Sąjungos tai pačiai 
įmonių grupei priklausančioms 
organizacijoms, jei tokiose įmonės 
taisyklėse įtvirtinti visi svarbiausi principai 
ir įgyvendinamos teisės, kuriomis 
užtikrinamos tinkamos asmens duomenų 
perdavimo ar perdavimo kategorijų 
apsaugos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 581
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
86 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86) turėtų būti numatyta galimybė 
duomenis perduoti tam tikromis 
aplinkybėmis, kai duomenų subjektas yra 
davęs sutikimą, kai perduoti būtina dėl 
sutarties ar teismui pareikšto ieškinio, kai 
tai reikalinga dėl Sąjungos ar valstybės 
narės teisėje įtvirtintų viešojo intereso 
pagrindų, arba kai duomenys perduodami 
iš įstatymu įsteigto registro, kuris skirtas 
naudotis visuomenei ar teisėtų interesų 
turintiems asmenims. Pastaruoju atveju 
neturėtų būti perduodama registre sukauptų 
duomenų visuma arba ištisos jų 
kategorijos, o jeigu registras skirtas naudoti 
teisėtų interesų turintiems asmenims, 
duomenys turėtų būti perduodami tiktai tų 
asmenų prašymu arba jei jie yra duomenų 
gavėjai;

(86) turėtų būti numatyta galimybė 
duomenis perduoti tam tikromis 
aplinkybėmis, kai duomenų subjektas yra 
davęs sutikimą, kai perduoti būtina dėl 
sutarties ar teismui pareikšto ieškinio, kai 
tai reikalinga dėl Sąjungos ar valstybės 
narės teisėje įtvirtintų viešojo intereso 
pagrindų, arba kai duomenys perduodami 
iš įstatymu įsteigto registro, kuris skirtas 
naudotis visuomenei ar teisėtų interesų 
turintiems asmenims. Pastaruoju atveju 
neturėtų būti perduodami visi registre 
sukaupti duomenys arba ištisos jų 
kategorijos, o jeigu registras skirtas naudoti 
teisėtų interesų turintiems asmenims, 
duomenys turėtų būti perduodami tiktai tų 
asmenų prašymu arba jei jie yra duomenų 
gavėjai, visapusiškai atsižvelgiant į 
pagrindinių teisių užtikrinimo ir duomenų 
subjekto interesų pusiausvyrą;

Or. en

Pakeitimas 582
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 
finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos tarnybų 
arba institucijų, atsakingų už nusikalstamų 
veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir 
traukimą baudžiamojon atsakomybėn už 
jas, atvejais;

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 
finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos tarnybų 
arba institucijų, atsakingų už nusikalstamų 
veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir 
traukimą baudžiamojon atsakomybėn už 
jas, atvejais. Asmens duomenys dėl 



PE504.340v01-00 162/173 AM\926396LT.doc

LT

svarbių viešojo intereso priežasčių turėtų 
būti perduodami tik retais atvejais. 
Kiekvienu konkrečiu atveju turėtų būti 
nuodugniai įvertinamos visos duomenų 
perdavimo aplinkybės;

Or. en

Pakeitimas 583
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 
finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos tarnybų 
arba institucijų, atsakingų už nusikalstamų 
veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir 
traukimą baudžiamojon atsakomybėn už 
jas, atvejais;

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 
finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos 
tarnybų, įstaigų, atsakingų už kovą su 
sukčiavimu sporte, arba institucijų, 
atsakingų už nusikalstamų veikų 
prevenciją, tyrimą, nustatymą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už jas, 
atvejais;

Or. en

Pagrindimas

Kova su sukčiavimu sporte, pavyzdžiui, susitarimai dėl varžybų baigties ir dopingas, yra 
svarbus visuomenės interesas, kuriam reikia koordinuoto tarptautinio visų atsakingų tarnybų, 
įskaitant teisėtvarkos agentūras ir sporto organizacijas, įsikišimo.

Pakeitimas 584
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
pavyzdžiui, tarptautinio duomenų 
keitimosi tarp konkurencijos, mokesčių, 
muitų ar finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos tarnybų 
arba institucijų, atsakingų už nusikalstamų 
veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir 
traukimą baudžiamojon atsakomybėn už 
jas, atvejais;

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, įskaitant 
tarptautinius duomenų perdavimus pagal 
tarptautinius susitarimus ar susitarimus 
su trečiosios šalies valdžios institucijomis,
pavyzdžiui, su konkurencijos, mokesčių, 
muitų ar finansų priežiūros institucijomis, 
tarp kompetentingų socialinės apsaugos 
tarnybų, įstaigų, atsakingų už kovą su 
sukčiavimu sporte, arba institucijų, 
atsakingų už nusikalstamų veikų 
prevenciją, tyrimą, nustatymą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už jas; 
Asmens duomenys dėl svarbių viešojo 
intereso priežasčių turėtų būti 
perduodami tik retais atvejais. Kiekvienu 
konkrečiu atveju turėtų būti nuodugniai 
įvertinamos visos duomenų perdavimo 
aplinkybės;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas paimtas iš ITRE komiteto nuomonės ir sujungtas su siūlomu 45 straipsnio 5 
dalies pakeitimu. Jame siūloma aiškiau išdėstyti šią konstatuojamąją dalį panaikinant 
neapibrėžtumą tuo atveju, kai konkurencijos institucijoms leidžiama vykdyti tarptautinį 
keitimąsi duomenimis „siekiant apsaugoti svarbų viešąjį interesą“.

Pakeitimas 585
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
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pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 
finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos tarnybų 
arba institucijų, atsakingų už nusikalstamų 
veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir 
traukimą baudžiamojon atsakomybėn už 
jas, atvejais;

pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 
finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos tarnybų 
arba valdžios institucijų, atsakingų už 
nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, 
nustatymą ir traukimą baudžiamojon 
atsakomybėn už jas, atvejais;

Or. en

Pakeitimas 586
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 
finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos tarnybų 
arba institucijų, atsakingų už nusikalstamų 
veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir 
traukimą baudžiamojon atsakomybėn už 
jas, atvejais;

(87) šios išimtys pirmiausia turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai duomenis 
reikalaujama ir būtina perduoti siekiant 
apsaugoti svarbų viešąjį interesą, 
pavyzdžiui, tarptautinio duomenų keitimosi 
tarp konkurencijos, mokesčių, muitų ar 
finansų priežiūros institucijų, tarp 
kompetentingų socialinės apsaugos 
tarnybų, įstaigų, atsakingų už kovą su 
susitarimais dėl varžybų baigties ir su 
sukčiavimu sporte, arba institucijų, 
atsakingų už nusikalstamų veikų 
prevenciją, tyrimą, nustatymą ir traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už jas, 
atvejais;

Or. en

Pakeitimas 587
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) duomenų perdavimas, kurio 
negalima laikyti dažnu ar masiniu, taip 
pat turėtų būti galimas, kai duomenų 
valdytojas ar tvarkytojas siekia teisėtų 
interesų, jeigu jis įvertino visas su 
duomenų perdavimu susijusias 
aplinkybes. Duomenis tvarkant istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
turėtų būti atsižvelgiama į teisėtus 
visuomenės lūkesčius dėl išaugusios žinių 
apimties;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 588
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) duomenų perdavimas, kurio negalima 
laikyti dažnu ar masiniu, taip pat turėtų 
būti galimas, kai duomenų valdytojas ar 
tvarkytojas siekia teisėtų interesų, jeigu jis 
įvertino visas su duomenų perdavimu 
susijusias aplinkybes. Duomenis tvarkant
istoriniais, statistiniais ir mokslinių tyrimų 
tikslais, turėtų būti atsižvelgiama į teisėtus 
visuomenės lūkesčius dėl išaugusios žinių 
apimties;

(88) duomenų perdavimas, kurio negalima 
laikyti dažnu ar masiniu, taip pat turėtų 
būti galimas, kai duomenų valdytojas ar 
tvarkytojas siekia teisėtų interesų, jeigu jis 
įvertino visas su duomenų perdavimu 
susijusias aplinkybes. Pavyzdžiui, 
duomenų tvarkymas istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
turėtų būti laikomas tokiu duomenų 
perdavimu;

Or. en

Pakeitimas 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) duomenų perdavimas, kurio 
negalima laikyti dažnu ar masiniu, taip 
pat turėtų būti galimas, kai duomenų 
valdytojas ar tvarkytojas siekia teisėtų 
interesų, jeigu jis įvertino visas su 
duomenų perdavimu susijusias 
aplinkybes. Duomenis tvarkant istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
turėtų būti atsižvelgiama į teisėtus 
visuomenės lūkesčius dėl išaugusios žinių
apimties;

(88) perduodant duomenis istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
turėtų būti atsižvelgiama į teisėtus 
visuomenės lūkesčius gauti daugiau žinių;

Or. en

Pakeitimas 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) duomenų perdavimas, kurio negalima 
laikyti dažnu ar masiniu, taip pat turėtų 
būti galimas, kai duomenų valdytojas ar 
tvarkytojas siekia teisėtų interesų, jeigu jis 
įvertino visas su duomenų perdavimu 
susijusias aplinkybes. Duomenis tvarkant 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių tyrimų
tikslais, turėtų būti atsižvelgiama į teisėtus 
visuomenės lūkesčius dėl išaugusios žinių 
apimties;

(88) duomenų perdavimas, kurio negalima 
laikyti dažnu ar masiniu, taip pat turėtų 
būti galimas, kai duomenų valdytojas ar 
tvarkytojas siekia teisėtų interesų, jeigu jis 
įvertino visas su duomenų perdavimu 
susijusias aplinkybes. Duomenis tvarkant 
istoriniais, statistiniais ir moksliniais
tikslais, turėtų būti atsižvelgiama į teisėtus 
visuomenės lūkesčius dėl išaugusios žinių 
apimties;

Or. en

Pakeitimas 591
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
89 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(89) visada, kai Komisija nėra priėmusi 
sprendimo dėl tinkamo duomenų apsaugos 
lygio trečiojoje šalyje, duomenų valdytojas 
arba tvarkytojas turėtų rinktis tokias 
galimybes, kuriomis duomenų subjektams 
užtikrinama, kad jie Sąjungoje ir toliau 
galės naudotis jų duomenų tvarkymui 
Sąjungoje taikomomis pagrindinėmis 
teisėmis ir apsaugos priemonėmis, kai tik 
tie duomenys bus perduoti;

(89) visada, kai Komisija nėra priėmusi 
sprendimo dėl tinkamo duomenų apsaugos 
lygio trečiojoje šalyje, duomenų valdytojas 
arba tvarkytojas turėtų rinktis tokias 
galimybes, kuriomis duomenų subjektams 
užtikrinama, kad jie Sąjungoje ir toliau 
galės naudotis jų duomenų tvarkymui 
Sąjungoje taikomomis pagrindinėmis 
teisėmis ir apsaugos priemonėmis, kai tik 
tie duomenys bus perduoti, jei toks 
tvarkymas nebus didelio masto, 
pasikartojantis ir struktūrinis;

Or. en

Pakeitimas 592
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
89 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(89) visada, kai Komisija nėra priėmusi 
sprendimo dėl tinkamo duomenų apsaugos 
lygio trečiojoje šalyje, duomenų valdytojas 
arba tvarkytojas turėtų rinktis tokias 
galimybes, kuriomis duomenų subjektams
užtikrinama, kad jie Sąjungoje ir toliau 
galės naudotis jų duomenų tvarkymui 
Sąjungoje taikomomis pagrindinėmis 
teisėmis ir apsaugos priemonėmis, kai tik 
tie duomenys bus perduoti;

(89) visada, kai Komisija nėra priėmusi 
sprendimo dėl tinkamo duomenų apsaugos 
lygio trečiojoje šalyje, duomenų valdytojas 
arba tvarkytojas turėtų rinktis tokias 
galimybes, kuriomis duomenų subjektams
suteikiama teisiškai privaloma garantija, 
kad jie Sąjungoje ir toliau galės naudotis jų 
duomenų tvarkymui Sąjungoje taikomomis 
pagrindinėmis teisėmis ir apsaugos 
priemonėmis, kai tik tie duomenys bus 
perduoti;

Or. en

Pakeitimas 593
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) kai kurios trečiosios šalys priėmė 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
tiesiogiai reguliuojama valstybių narių 
jurisdikcijai priklausančių fizinių ir 
juridinių asmenų veikla. Ekstrateritoriniu 
šių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymu 
galėtų būti pažeista tarptautinė teisė ir 
trikdoma šiuo reglamentu Sąjungoje 
garantuojama fizinių asmenų apsauga. 
Perduoti duomenis turėtų būti leidžiama tik 
jeigu įvykdytos duomenų perdavimui į 
trečiąsias šalis taikomos šio reglamento 
sąlygos. Taip gali būti, pavyzdžiui, jeigu 
atskleisti duomenis būtina ginant svarbų 
Sąjungos ar duomenų valdytojui 
taikytinos valstybės narės teisėje 
pripažintą viešąjį interesą. Svarbaus 
viešojo intereso buvimo sąlygas Komisija 
turėtų tiksliau nustatyti deleguotajame 
akte;

(90) kai kurios trečiosios šalys priėmė 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
tiesiogiai reguliuojama valstybių narių 
jurisdikcijai priklausančių fizinių ir 
juridinių asmenų veikla. Ekstrateritoriniu 
šių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymu 
galėtų būti pažeista tarptautinė teisė ir 
trikdoma šiuo reglamentu Sąjungoje 
garantuojama fizinių asmenų apsauga. 
Perduoti duomenis turėtų būti leidžiama tik 
jeigu įvykdytos duomenų perdavimui į 
trečiąsias šalis taikomos šio reglamento 
sąlygos. Tais atvejais, kai duomenų 
valdytojai ar tvarkytojai susiduria su ES ir 
trečiosios šalies jurisdikcijose nustatytais 
prieštaringais atitikimo reikalavimais, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad ES teisės 
aktai visuomet turėtų viršenybę. Komisija 
turėtų duomenų valdytojui ir tvarkytojui 
teikti rekomendacijas ir pagalbą ir 
stengtis išspręsti su trečiosiomis šalimis 
kylančius teisinės kompetencijos 
konfliktus;

Or. en

Pakeitimas 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) kai kurios trečiosios šalys priėmė 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
tiesiogiai reguliuojama valstybių narių 
jurisdikcijai priklausančių fizinių ir 
juridinių asmenų veikla. Ekstrateritoriniu
šių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymu 
galėtų būti pažeista tarptautinė teisė ir 

(90) kai kurios trečiosios šalys priėmė 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
tiesiogiai reguliuojama valstybių narių 
jurisdikcijai priklausančių fizinių ir 
juridinių asmenų veikla. Ekstrateritorinis
šių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymas 
visada turėtų būti laikomas tarptautinės 
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trikdoma šiuo reglamentu Sąjungoje
garantuojama fizinių asmenų apsauga.
Perduoti duomenis turėtų būti leidžiama tik 
jeigu įvykdytos duomenų perdavimui į 
trečiąsias šalis taikomos šio reglamento 
sąlygos. Taip gali būti, pavyzdžiui, jeigu 
atskleisti duomenis būtina ginant svarbų 
Sąjungos ar duomenų valdytojui taikytinos 
valstybės narės teisėje pripažintą viešąjį 
interesą. Svarbaus viešojo intereso buvimo 
sąlygas Komisija turėtų tiksliau nustatyti 
deleguotajame akte;

teisės pažeidimu ir galinčiu trikdyti šiuo 
reglamentu Sąjungoje garantuojamą
fizinių asmenų apsaugą. Perduoti 
duomenis turėtų būti leidžiama tik jeigu 
įvykdytos duomenų perdavimui į trečiąsias 
šalis taikomos šio reglamento sąlygos. Taip 
gali būti, pavyzdžiui, jeigu atskleisti 
duomenis būtina ginant svarbų Sąjungos ar 
duomenų valdytojui taikytinos valstybės 
narės teisėje pripažintą viešąjį interesą.
Svarbaus viešojo intereso buvimo sąlygas 
Komisija turėtų tiksliau nustatyti 
deleguotajame akte. Galiojantis teisės 
aktas (pats savaime ir neatsižvelgiant į tai, 
ar toks teisės aktas taikomas), kuriuo bent 
teoriškai būtų leidžiama eksteritorinė 
prieiga prie Europos piliečių duomenų, 
turėtų būti laikomas priežastimi 
panaikinti tos šalies duomenų apsaugos 
tvarkos tinkamumo pripažinimą ar 
nutraukti bet kokį atitinkamą dvišalį 
susitarimą su ta šalimi;

Or. en

Pakeitimas 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
97 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(97) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, o 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė vykdo veiklą Sąjungoje, viena 
priežiūros institucija turėtų būti 
kompetentinga stebėti duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo veiklą visoje Sąjungoje ir 
priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų 
vienodžiau taikoma teisė, būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas ir tokiems duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams 
sumažėtų administracinė našta;

(97) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, 
viena priežiūros institucija turėtų būti 
kompetentinga stebėti duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo veiklą visoje Sąjungoje ir 
priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų 
vienodžiau taikoma teisė, būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas ir tokiems duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams 
sumažėtų administracinė našta;
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Or. en

Pagrindimas

Remiantis teisės aktais vieno langelio principas turėtų būti nuosekliai taikomas ir ES, ir ne ES 
įsisteigusiems duomenų valdytojams.

Pakeitimas 596
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
97 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(97) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, o 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė vykdo veiklą Sąjungoje, viena 
priežiūros institucija turėtų būti 
kompetentinga stebėti duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo veiklą visoje Sąjungoje ir 
priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų 
vienodžiau taikoma teisė, būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas ir tokiems duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams 
sumažėtų administracinė našta;

(97) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, o 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė vykdo veiklą Sąjungoje, viena 
priežiūros institucija turėtų veikti kaip 
vienas bendras duomenų valdytojo arba 
tvarkytojo informacinis punktas visoje 
Sąjungoje ir priimti atitinkamus 
sprendimus, kad būtų vienodžiau taikoma 
teisė, būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir 
tokiems duomenų valdytojams ir duomenų 
tvarkytojams sumažėtų administracinė 
našta;

Or. en

Pakeitimas 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
97 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(97a) tuo atveju, jei asmenys nukentėjo 
kitoje valstybėje narėje esančiai įmonei 
tariamai pažeidus taisykles (pvz., kaip 
vartotojai ar kaip darbuotojai), tokiems 
asmenims turėtų būti sudaryta galimybė 
pateikti skundą savo pasirinktai duomenų 
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apsaugos institucijai. Jei kitoje valstybėje 
narėje dėl tos pačios priežasties jau 
pradėta skundo nagrinėjimo procedūra, 
vėliau skundą gavusios duomenų 
apsaugos institucijos gali laikinai 
nutraukti nagrinėjimą. Už nagrinėjimo 
procedūrą atsakinga duomenų apsaugos 
institucija privalo koordinuoti savo darbą 
su kitų atitinkamų institucijų atliekamu 
darbu.  Jei atitinkamos institucijos 
nesutaria dėl teisinių klausimų, turi būti 
kreipiamasi į ES Teisingumo Teismą;

Or. de

Pakeitimas 598
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
97 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(97a) jei duomenų subjektas turėtų skundų 
ar prieštaravimų, jam turėtų būti suteikta 
galimybė visais atvejais kreiptis į savo 
valstybėje narėje esančią priežiūros 
instituciją, kuri galėtų (jei tai pateisinama 
atsižvelgiant į incidento mastą) pasiūlyti 
suderintus atsakomuosius veiksmus, 
kuriuose dalyvautų kelios priežiūros 
įstaigos ir kuriems vadovautų vadovaujanti 
institucija; šios institucijos priimtą 
sprendimą turėtų įgyvendinti visos 
susijusios priežiūros įstaigos. Bet kokius 
atitinkamų priežiūros įstaigų nesutarimus 
turėtų spręsti Europos duomenų apsaugos 
valdyba;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūlomas sprendimų priėmimo mechanizmas, pagal kurį visais su valstybių 
narių piliečių pateiktais skundais susijusiais klausimais sprendimus priimtų priežiūros 
institucijos. Prireikus atsakomuosius veiksmus gali koordinuoti vadovaujanti institucija, o 
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visus nesutarimus spręstų Europos duomenų apsaugos valdyba. Tai sudarys galimybes 
praktiškai įgyvendinti sistemą tais atvejais, kai duomenų subjektas pateikia skundą.

Pakeitimas 599
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
98 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(98) kompetentinga institucija, atliekanti 
tokios centrinės institucijos funkciją, turėtų 
būti valstybės narės, kurioje yra pagrindinė 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė, priežiūros institucija;

(98) vadovaujanti institucija, atliekanti 
tokios centrinės institucijos funkciją, turėtų 
būti valstybės narės, kurioje yra pagrindinė 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė, priežiūros institucija;

Or. en

Pakeitimas 600
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
98 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(98) kompetentinga institucija, atliekanti 
tokios centrinės institucijos funkciją, turėtų 
būti valstybės narės, kurioje yra pagrindinė 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė, priežiūros institucija;

(98) kompetentinga institucija, atliekanti 
tokios centrinės institucijos funkciją, turėtų 
būti valstybės narės, kurioje yra pagrindinė 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė, priežiūros institucija. Jei kyla 
neaiškumų dėl to, kur yra pagrindinė 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė, priežiūros institucijai paprašius 
ji turėtų būti nustatoma naudojant 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 601
Kinga Gál
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Pasiūlymas dėl reglamento
99 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(99) šis reglamentas taip pat taikomas 
nacionalinių teismų veiklai, tačiau 
priežiūros institucijų kompetencija 
neturėtų apimti asmens duomenų 
tvarkymo, kurį jie vykdo atlikdami 
teisingumo funkcijas, siekiant apsaugoti 
teisėjų nepriklausomumą jiems atliekant 
savo teismines užduotis. Vis dėlto ši 
išimtis turėtų būti griežtai taikoma tik 
faktinei teisminei veiklai teismo bylose ir 
netaikoma kitai veiklai, kurią teisėjai gali 
vykdyti pagal nacionalinę teisę;

Išbraukta.

Or. hu


