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Grozījums Nr. 351
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti (Vispārīgā datu aizsardzības 
direktīva)

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Grozījums Nr. 352
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Personas datu apstrādes mērķis ir 
kalpot cilvēkam; noteikumiem par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un tās principiem neatkarīgi 
no fiziskās personas valstspiederības vai 
dzīvesvietas būtu jāievēro pamattiesības un 
brīvības un jo īpaši tiesības uz personas 
datu aizsardzību. Tai ir jāveicina brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpas un 
ekonomikas savienības izveide, jāatbalsta 
ekonomikas un sociālais progress, iekšējā 
tirgus ekonomiku izaugsme un 
konverģence un iedzīvotāju labklājība.

(2) Personas datu apstrādes mērķis ir 
kalpot cilvēcei; noteikumiem par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un tās principiem neatkarīgi 
no fiziskās personas valstspiederības vai 
dzīvesvietas būtu jāievēro pamattiesības un 
brīvības un jo īpaši tiesības uz personas 
datu aizsardzību. Tai ir jāveicina brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpas un 
ekonomikas savienības izveide, jāatbalsta 
ekonomikas un sociālais progress, iekšējā 
tirgus ekonomiku izaugsme un 
konverģence un iedzīvotāju labklājība.

Or. fr
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Grozījums Nr. 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra 
Direktīvas 95/46/EK par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti nolūks ir 
tuvināt fizisku personu pamattiesību un 
brīvību aizsardzību attiecībā uz apstrādes 
darbībām un garantēt personas datu brīvu 
apriti starp dalībvalstīm.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra 
Direktīvas 95/46/EK par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti nolūks ir 
tuvināt fizisku personu pamattiesību un 
brīvību aizsardzību attiecībā uz apstrādes 
darbībām un garantēt personas datu 
pārrobežu apmaiņu starp dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un sociālā integrācija, kas 
izriet no iekšējā tirgus darbības, ir novedusi 
pie pārrobežu plūsmu ievērojama 
pieauguma. Datu apmaiņa starp 
uzņēmējdarbības vides un sociālā, valsts un 
privātā sektora pārstāvjiem visā Savienībā 
ir palielinājusies. Savienības tiesības aicina 
dalībvalstu iestādes sadarboties un 
apmainīties ar personas datiem, lai varētu 
pildīt savus pienākumus un veikt
uzdevumus kādas iestādes vārdā citā 
dalībvalstī.

(4) Ekonomikas un sociālā integrācija, kas 
izriet no iekšējā tirgus darbības, ir novedusi 
pie pārrobežu plūsmu ievērojama 
pieauguma. Datu apmaiņa starp 
uzņēmējdarbības vides un sociālā, valsts un 
privātā sektora pārstāvjiem visā Savienībā 
ir palielinājusies. Savienības tiesības aicina 
dalībvalstu iestādes sadarboties un 
apmainīties ar personas datiem, lai varētu 
pildīt savus pienākumus un veikt 
uzdevumus kādas iestādes vārdā citā 
dalībvalstī. Dalībvalstīm ir pienākums 
rīkoties saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
noteikumiem, lai nodrošinātu, ka šādas 
datu plūsmas tiek atbilstīgi regulētas un 
ka gan valsts, gan arī privātajā sektorā 
ievēro Eiropas Padomes Konvenciju 
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Nr. 108 par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu automātisko apstrādi, ko 
piemēro darbībām gan valsts, gan arī 
privātajā sektorā.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā iekļauta atsauce uz Eiropas Padomes Konvenciju Nr. 108. Šis grozījums 
paplašina Jan Philipp Albrecht iesniegto 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 355
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ātrā tehnoloģiju izaugsme un 
globalizācija ir radījusi jaunas problēmas 
personas datu aizsardzības jomā. Datu 
apmaiņas un vākšanas apjoms ir dramatiski
pieaudzis. Jaunākās tehnoloģijas ļauj gan 
privātām sabiedrībām, gan valsts iestādēm 
vēl nepieredzētā apjomā savas darbības 
mērķiem izmantot personas datus. Fiziskas 
personas aizvien biežāk personiska 
rakstura informāciju padara publiski un 
globāli pieejamu. Tehnika ir pārveidojusi 
ne tikai ekonomiku, bet arī sociālo dzīvi, 
un ir nepieciešams arī turpmāk uzlabot
datu brīvu apriti Savienībā un nosūtīšanu 
uz trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, vienlaikus nodrošinot 
personas datu augsta līmeņa aizsardzību.

(5) Ātrā tehnoloģiju izaugsme un 
globalizācija ir radījusi jaunas problēmas 
personas datu aizsardzības jomā. Datu 
apmaiņas un vākšanas apjoms ir būtiski
pieaudzis. Tehnoloģija ļauj gan privātām 
sabiedrībām, gan valsts iestādēm vēl 
nepieredzētā apjomā savas darbības 
mērķiem izmantot personas datus. Fiziskas 
personas aizvien biežāk personiska 
rakstura informāciju padara publiski un 
globāli pieejamu. Tehnoloģija ir 
pārveidojusi ne tikai ekonomiku, bet arī 
sociālo dzīvi, un ir nepieciešami labāki 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi, lai uzlabotu
datu brīvu apriti Savienībā, nosūtīšanu uz 
Savienību, kā arī nosūtīšanu uz trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām, 
nodrošinot personas datu augsta līmeņa 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Anna Maria Corazza Bildt
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī notikumu gaita nozīmē, ka jāveido 
spēcīgāks un saskaņotāks datu aizsardzības 
regulējums Savienībā, ko stiprina pienācīga 
izpilde, ņemot vērā to, cik nozīmīgi ir 
veidot uzticību, kas ļaus iekšējā tirgū 
uzplaukt digitālajai ekonomikai. Personām 
būtu jāspēj kontrolēt savi personas dati un 
būtu jāstiprina tiesiskā un praktiskā 
noteiktība fizisku personu, uzņēmēju un 
valsts iestāžu labā.

(6) Šī notikumu gaita nozīmē, ka jāveido 
spēcīgāks un saskaņotāks datu aizsardzības 
regulējums Savienībā, ko stiprina pienācīga 
izpilde, ņemot vērā to, cik nozīmīgi ir 
veidot uzticību, kas ļaus iekšējā tirgū 
uzplaukt digitālajai ekonomikai. Personām 
būtu jāspēj kontrolēt savi personas dati un 
būtu jāstiprina tiesiskā un praktiskā 
noteiktība fizisku personu, uzņēmēju un 
valsts iestāžu labā. Tajā pašā laikā datu 
aizsardzības noteikumiem nebūtu 
jāapdraud konkurētspēja, inovācija un 
jaunās tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu fizisku personu 
konsekventu aizsardzību visā Savienībā un 
novērstu atšķirības, kas traucē datu brīvu 
apriti iekšējā tirgū, ir nepieciešama regula, 
lai sniegtu tiesisko noteiktību un 
pārredzamību uzņēmējiem, tostarp 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinātu fiziskām 
personām visās dalībvalstīs vienādas 
juridiski īstenojamas tiesības un 
pienākumus un pārziņu un apstrādātāju 
atbildību, nodrošinātu konsekventu 
personas datu apstrādes uzraudzību un 
atbilstošas sankcijas visās dalībvalstīs, kā 
arī efektīvu uzraudzības iestāžu sadarbību 
dažādās dalībvalstīs. Lai ņemtu vērā 

(11) Lai nodrošinātu fizisku personu 
konsekventu aizsardzību visā Savienībā un 
novērstu atšķirības, kas traucē datu brīvu 
apriti iekšējā tirgū, ir nepieciešama regula, 
lai sniegtu tiesisko noteiktību un 
pārredzamību uzņēmējiem, tostarp 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinātu fiziskām 
personām visās dalībvalstīs vienādas 
juridiski īstenojamas tiesības un 
pienākumus un pārziņu un apstrādātāju 
atbildību, nodrošinātu konsekventu 
personas datu apstrādes uzraudzību un 
atbilstošas sankcijas visās dalībvalstīs, kā 
arī efektīvu uzraudzības iestāžu sadarbību 
dažādās dalībvalstīs. Ja tas ir acīmredzami 
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mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašo situāciju, šajā regulā 
ietvertas vairākas atkāpes. Turklāt 
Savienības iestādes un struktūras, 
dalībvalstis un to uzraudzības iestādes tiek 
rosinātas, piemērojot šo regulu, ņemt vērā 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašās vajadzības. 
Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu jēdziens būtu jābalsta uz 
Komisijas 2003. gada 6. maija 
ieteikumā 2003/361/EK sniegto 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju.

vajadzīgs un neapdraud personas datu 
aizsardzības principus, lai ņemtu vērā 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašo situāciju, šajā regulā 
ietvertas vairākas atkāpes. Turklāt 
Savienības iestādes un struktūras, 
dalībvalstis un to uzraudzības iestādes tiek 
rosinātas, piemērojot šo regulu, ņemt vērā 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašās vajadzības. 
Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu jēdziens būtu jābalsta uz 
Komisijas 2003. gada 6. maija 
ieteikumā 2003/361/EK sniegto 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu fizisku personu 
konsekventu aizsardzību visā Savienībā un 
novērstu atšķirības, kas traucē datu brīvu 
apriti iekšējā tirgū, ir nepieciešama regula, 
lai sniegtu tiesisko noteiktību un 
pārredzamību uzņēmējiem, tostarp 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinātu fiziskām 
personām visās dalībvalstīs vienādas 
juridiski īstenojamas tiesības un 
pienākumus un pārziņu un apstrādātāju 
atbildību, nodrošinātu konsekventu 
personas datu apstrādes uzraudzību un 
atbilstošas sankcijas visās dalībvalstīs, kā 
arī efektīvu uzraudzības iestāžu sadarbību 
dažādās dalībvalstīs. Lai ņemtu vērā 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašo situāciju, šajā regulā 
ietvertas vairākas atkāpes. Turklāt

(11) Lai nodrošinātu fizisku personu 
konsekventu aizsardzību visā Savienībā un 
novērstu atšķirības, kas traucē datu brīvu 
apriti iekšējā tirgū, ir nepieciešama regula, 
lai sniegtu tiesisko noteiktību un 
pārredzamību uzņēmējiem, tostarp 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinātu fiziskām 
personām visās dalībvalstīs vienādas 
juridiski īstenojamas tiesības un 
pienākumus un pārziņu un apstrādātāju 
atbildību, nodrošinātu konsekventu 
personas datu apstrādes uzraudzību un 
atbilstošas sankcijas visās dalībvalstīs, kā 
arī efektīvu uzraudzības iestāžu sadarbību 
dažādās dalībvalstīs. Personas datu 
aizsardzības līmenim un pārziņa vai 
apstrādātāja veiktajiem pasākumiem 
nevajadzētu būt atkarīgiem no tā 
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Savienības iestādes un struktūras, 
dalībvalstis un to uzraudzības iestādes tiek 
rosinātas, piemērojot šo regulu, ņemt vērā 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašās vajadzības. 
Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu jēdziens būtu jābalsta uz 
Komisijas 2003. gada 6. maija 
ieteikumā 2003/361/EK sniegto 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju.

uzņēmuma lieluma, kas apstrādā 
personas datus, bet gan no šādas 
apstrādes radītā riska. Taču Savienības 
iestādes un struktūras, dalībvalstis un to 
uzraudzības iestādes tiek rosinātas, 
piemērojot šo regulu, ņemt vērā 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašās vajadzības. 
Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu jēdziens būtu jābalsta uz 
Komisijas 2003. gada 6. maija 
ieteikumā 2003/361/EK sniegto 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju.

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams grozījums. Tas atbilst uz risku pamatotajai pieejai. MVU īpašās vajadzības 
būtu jāņem vērā, piemērojot regulu, nevis pašā regulā.

Grozījums Nr. 359
Louis Michel

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šajā regulā noteiktā aizsardzība 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
paredzēta fiziskām personām neatkarīgi no 
to valstspiederības vai dzīvesvietas. Šajā 
regulā noteiktā aizsardzība nebūtu 
jāattiecina uz juridisku personu datu 
apstrādi, jo īpaši attiecībā uz 
uzņēmumiem, kam ir juridiskas personas 
statuss, ietverot juridiskās personas 
nosaukumu, uzņēmējdarbības formu un 
kontaktinformāciju. Tas pats attiecas arī uz 
gadījumiem, kad juridiskas personas 
nosaukums ietver vienas vai vairāku 
fizisku personu vārdus vai uzvārdus.

(12) Šajā regulā noteiktā aizsardzība 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
paredzēta fiziskām personām neatkarīgi no 
to valstspiederības vai dzīvesvietas. Šajā 
regulā noteiktā aizsardzība nebūtu 
jāattiecina uz juridisku personu un 
uzņēmumu datu apstrādi, ietverot 
juridiskās personas nosaukumu, 
uzņēmējdarbības formu un 
kontaktinformāciju. Tas pats attiecas arī uz 
gadījumiem, kad juridiskas personas 
nosaukums ietver vienas vai vairāku 
fizisku personu vārdus vai uzvārdus.

Or. en
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Grozījums Nr. 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šajā regulā noteiktā aizsardzība 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
paredzēta fiziskām personām neatkarīgi no 
to valstspiederības vai dzīvesvietas. Šajā 
regulā noteiktā aizsardzība nebūtu 
jāattiecina uz juridisku personu datu 
apstrādi, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumiem, 
kam ir juridiskas personas statuss, ietverot 
juridiskās personas nosaukumu, 
uzņēmējdarbības formu un 
kontaktinformāciju. Tas pats attiecas arī uz 
gadījumiem, kad juridiskas personas 
nosaukums ietver vienas vai vairāku 
fizisku personu vārdus vai uzvārdus.

(12) Šajā regulā noteiktā aizsardzība 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
paredzēta fiziskām personām neatkarīgi no 
to valstspiederības vai dzīvesvietas, 
izņemot fiziskās personas, kuras veic 
saimniecisko darbību, kas tās ļauj 
identificēt tirgū. Šajā regulā noteiktā 
aizsardzība nebūtu jāattiecina uz juridisku 
personu datu apstrādi, jo īpaši attiecībā uz 
uzņēmumiem, kam ir juridiskas personas 
statuss, ietverot juridiskās personas 
nosaukumu, uzņēmējdarbības formu un 
kontaktinformāciju. Tas pats attiecas arī uz 
gadījumiem, kad juridiskas personas 
nosaukums ietver vienas vai vairāku 
fizisku personu vārdus vai uzvārdus.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šajā regulā noteiktā aizsardzība 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
paredzēta fiziskām personām neatkarīgi no 
to valstspiederības vai dzīvesvietas. Šajā 
regulā noteiktā aizsardzība nebūtu 
jāattiecina uz juridisku personu datu 
apstrādi, jo īpaši attiecībā uz 
uzņēmumiem, kam ir juridiskas personas 
statuss, ietverot juridiskās personas 

(12) Šajā regulā noteiktā aizsardzība 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
paredzēta fiziskām personām neatkarīgi no 
to valstspiederības vai dzīvesvietas. Šajā 
regulā noteiktā aizsardzība nebūtu 
jāattiecina uz juridisku personu un 
uzņēmumu datu apstrādi saskaņā ar šīs 
regulas 4. panta 15. punktu, ietverot 
juridiskās personas nosaukumu, 
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nosaukumu, uzņēmējdarbības formu un 
kontaktinformāciju. Tas pats attiecas arī uz 
gadījumiem, kad juridiskas personas
nosaukums ietver vienas vai vairāku 
fizisku personu vārdus vai uzvārdus.

uzņēmējdarbības formu un 
kontaktinformāciju. Tas pats attiecas arī uz 
gadījumiem, kad uzņēmuma nosaukums 
ietver vienas vai vairāku fizisku personu 
vārdus vai uzvārdus.

Or. it

Pamatojums

Lai izvairītos no atšķirīgas interpretācijas, 12. apsvērums būtu jāpielāgo šīs regulas 4. panta 
15. punktam, kurā norādīta atsauce uz personām, kas veic saimniecisku darbību, jo tieši šim 
aspektam, nevis juridiskajam statusam, jābūt elementam, kas ir būtisks izslēgšanas nolūkiem.

Grozījums Nr. 362
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šī regula neattiecas uz jautājumiem 
par pamattiesību un brīvību aizsardzību vai 
tādu datu brīvu apriti, kas saistīti ar 
darbībām, kas neietilpst Savienības tiesību 
piemērošanas jomā, tāpat tā neattiecas uz 
personas datu apstrādi Savienības iestādēs,
struktūrās, birojos un aģentūrās, kas 
ietilpst Regulas (EK) Nr. 45/2001 
piemērošanas jomā, un neattiecas arī uz 
personas datu apstrādi, ko veic 
dalībvalstis, rīkojoties saistībā ar Eiropas 
Savienības Kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku.

(14) Šī regula neattiecas uz jautājumiem 
par pamattiesību un brīvību aizsardzību vai 
tādu datu brīvu apriti, kas saistīti ar 
darbībām, kas neietilpst Savienības tiesību 
piemērošanas jomā, tāpat tā neattiecas uz 
personas datu apstrādi, ko veic dalībvalstis, 
rīkojoties saistībā ar Eiropas Savienības 
kopējo ārpolitiku un drošības politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šī regula neattiecas uz jautājumiem 
par pamattiesību un brīvību aizsardzību vai 
tādu datu brīvu apriti, kas saistīti ar 
darbībām, kas neietilpst Savienības tiesību 
piemērošanas jomā, tāpat tā neattiecas uz 
personas datu apstrādi Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās, kas ietilpst 
Regulas (EK) Nr. 45/2001 piemērošanas 
jomā, un neattiecas arī uz personas datu 
apstrādi, ko veic dalībvalstis, rīkojoties 
saistībā ar Eiropas Savienības Kopējo
ārpolitiku un drošības politiku.

(14) Šī regula neattiecas uz jautājumiem 
par pamattiesību un brīvību aizsardzību vai 
tādu datu brīvu apriti, kas saistīti ar 
darbībām, kas neietilpst Savienības tiesību 
piemērošanas jomā, tāpat tā neattiecas uz 
personas datu apstrādi Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās, kas ietilpst 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti
piemērošanas jomā, un neattiecas arī uz 
personas datu apstrādi, ko veic dalībvalstis, 
rīkojoties saistībā ar Eiropas Savienības 
kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Lai 
nodrošinātu saskaņotu datu aizsardzības 
regulējumu Savienībā, Regula (EK) 
Nr. 45/2001 būtu jāsaskaņo ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šī regula neattiecas uz jautājumiem 
par pamattiesību un brīvību aizsardzību vai 
tādu datu brīvu apriti, kas saistīti ar 
darbībām, kas neietilpst Savienības tiesību 
piemērošanas jomā, tāpat tā neattiecas uz 
personas datu apstrādi Savienības iestādēs,
struktūrās, birojos un aģentūrās, kas 
ietilpst Regulas (EK) Nr. 45/2001 
piemērošanas jomā, un neattiecas arī uz 
personas datu apstrādi, ko veic 
dalībvalstis, rīkojoties saistībā ar Eiropas 
Savienības Kopējo ārpolitiku un drošības 

(14) Šī regula neattiecas uz jautājumiem 
par pamattiesību un brīvību aizsardzību vai 
tādu datu brīvu apriti, kas saistīti ar 
darbībām, kas neietilpst Savienības tiesību 
piemērošanas jomā, tāpat tā neattiecas uz 
personas datu apstrādi, ko veic dalībvalstis, 
rīkojoties saistībā ar Eiropas Savienības 
kopējo ārpolitiku un drošības politiku.
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politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Neskarot šīs regulas materiālās 
piemērošanas jomas ierobežojumus, šī 
regula būtu jāpiemēro personas datu 
apstrādei, ko veic trešo valstu iestādes, lai 
vāktu izlūkošanas datus un veiktu 
novērošanu EEZ teritorijā, pamatojoties 
uz ekstrateritoriālo jurisdikciju.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Šī regula nebūtu jāpiemēro fiziskas 
personas īstenotai personas datu apstrādei, 
ja šie dati ir tikai personiska vai sadzīviska 
rakstura, piemēram, korespondence un 
adresātu saraksti vai informācija par 
atsevišķu pārdošanas darījumu, un 
apstrāde nav nekādi saistīta ar profesionālu 
vai komerciālu darbību neatkarīgi no to 
personu skaita, kurām dati darīti 
pieejami.

Or. en
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Grozījums Nr. 367
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Šī regula nebūtu jāpiemēro fiziskas 
personas īstenotai personas datu apstrādei, 
ja šie dati ir tikai personiska vai sadzīviska 
rakstura, piemēram, korespondence un 
adresātu saraksti, un apstrādei nav nekāda 
peļņas gūšanas nolūka, un tā nekādi nav 
saistīta ar profesionālu vai komerciālu 
darbību. Šis izņēmums nebūtu jāpiemēro 
personiska vai sadzīviska rakstura 
darbībām, kuru laikā fiziska persona citu 
fizisku personu personas datus dara 
pieejamus nenoteiktam personu skaitam.
Izņēmums nebūtu jāpiemēro arī pārziņiem 
vai apstrādātājiem, kas nodrošina personas 
datu apstrādes līdzekļus šādām personiska 
vai sadzīviska rakstura darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Šī regula nebūtu jāpiemēro fiziskas 
personas īstenotai personas datu apstrādei, 
ja šie dati ir tikai personiska vai sadzīviska 
rakstura, piemēram, korespondence —
neatkarīgi no izmantotā saziņas līdzekļa
— un adresātu saraksti, un apstrādei nav 
nekāda peļņas gūšanas nolūka, un tā nekādi 
nav saistīta ar profesionālu vai komerciālu 
darbību. Lai noteiktu, vai uz apstrādi 
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nodrošina personas datu apstrādes 
līdzekļus šādām personiska vai sadzīviska 
rakstura darbībām.

attiecas šis izņēmums, būtu jāņem vērā 
apstrādāto datu īpatnības, apstrādes 
nolūks un to personu skaits, kurām dati 
darīti pieejami, kā arī tehnoloģiju attīstība 
un jaunie informācijas nesēji. Izņēmums 
nebūtu jāpiemēro arī pārziņiem vai 
apstrādātājiem, kas nodrošina personas 
datu apstrādes līdzekļus šādām personiska 
vai sadzīviska rakstura darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Šī regula nebūtu jāpiemēro pārziņu 
vai to apstrādātāju, kuri ir fiziskas 
personas, īstenotai personas datu apstrādei, 
ja datus apstrādā tikai personiskiem vai ar 
ģimeni saistītiem nolūkiem un ja datus 
tiem izpaudis pats datu subjekts vai tie 
datus ieguvuši likumīgā ceļā. Izņēmums 
nebūtu jāpiemēro, ja personas datus 
apstrādā, lai īstenotu profesionālu vai 
komerciālu darbību. Nosakot, vai uz 
apstrādi attiecas izņēmums, būtu jāņem 
vērā arī apstrādāto personas datu 
īpatnības un tas, vai dati ir pieejami 
nenoteiktam skaitam cilvēku. Izņēmums 
nebūtu jāpiemēro arī pārziņiem vai 
apstrādātājiem, kas nodrošina personas 
datu apstrādes līdzekļus šādām personiska 
vai sadzīviska rakstura darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Axel Voss
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Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Šī regula nebūtu jāpiemēro to 
personas datu apstrādei, ko īsteno mazie 
uzņēmumi, kuri izmanto personas datus 
tikai savai uzņēmējdarbībai, piemēram, 
piedāvājumu un rēķinu sagatavošanai. Ja 
nepastāv risks, ka apstrādātos personas 
datus izmanto ne tikai uzņēmums, bet arī 
citas personas, nav nepieciešama papildu 
aizsardzība, bet tikai piekļuves datiem 
aizsardzība. Šis izņēmums nebūtu 
jāpiemēro 15., 16. un 17. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Fizisku personu aizsardzība attiecībā 
uz personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentas iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu 
datu brīvu apriti ir cita speciāla Savienības 
līmeņa tiesību akta priekšmets. Tāpēc šī 
regula nebūtu jāpiemēro apstrādes 
darbībām, kas veiktas minētajos nolūkos. 
Taču datu apstrādi, ko saskaņā ar šo regulu 
veic valsts iestādes, ja to izmanto 
noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
izmeklēšanai un atklāšanai, lai sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, būtu jāregulē speciālam 
Savienības līmeņa tiesību aktam (Direktīva
XX/YYY).

(16) Fizisku personu aizsardzība attiecībā 
uz personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentas valsts iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu 
datu brīvu apriti ir cita speciāla Savienības 
līmeņa tiesību akta priekšmets. Tāpēc šī 
regula nebūtu jāpiemēro apstrādes 
darbībām, kas veiktas minētajos nolūkos. 
Taču datu apstrādi, ko saskaņā ar šo regulu 
veic valsts iestādes, ja to izmanto 
noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
izmeklēšanai un atklāšanai, lai sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, būtu jāregulē speciālam 
Savienības līmeņa tiesību aktam 
(Direktīva XX/YYY).
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Or. en

Grozījums Nr. 372
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai nebūtu jāskar 
Direktīvas 2000/31/EK piemērošana, jo 
īpaši attiecībā uz direktīvas 12. un 
15. panta noteikumiem par pakalpojumu 
sniegšanas starpnieku atbildību.

(17) Šai regulai nebūtu jāskar 
Direktīvas 2000/31/EK 12. un 15. panta 
noteikumu par pakalpojumu sniegšanas 
starpnieku atbildību piemērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šī regula atļauj ņemt vērā principu par 
publisku piekļuvi oficiāliem dokumentiem, 
piemērojot regulā paredzētos noteikumus.

(18) Šī regula atļauj ņemt vērā principu par 
publisku piekļuvi oficiāliem dokumentiem, 
piemērojot regulā paredzētos noteikumus. 
Personas datus, kas iekļauti dokumentos, 
kuri ir valsts iestādes vai valsts struktūras 
rīcībā, šī iestāde vai struktūra drīkst atklāt 
saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem par publisku piekļuvi 
dokumentiem, lai saskaņotu personas 
datu aizsardzību un oficiālo dokumentu 
publiskas piekļuves principu.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šī regula atļauj ņemt vērā principu par 
publisku piekļuvi oficiāliem dokumentiem, 
piemērojot regulā paredzētos noteikumus.

(18) Šī regula atļauj ņemt vērā principu par 
publisku piekļuvi oficiāliem dokumentiem, 
piemērojot regulā paredzētos noteikumus. 
Personas datus, kas iekļauti dokumentos, 
kuri ir valsts iestādes vai valsts struktūras 
rīcībā, šī iestāde vai struktūra drīkst atklāt 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, kuri 
attiecas uz valsts iestādi vai valsts 
struktūru. Šādi tiesību akti saskaņo 
tiesības uz personas datu aizsardzību ar 
principu par publisku piekļuvi oficiāliem 
dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Personas datu apstrādei, kas notiek 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, būtu 
jānotiek saskaņā ar šo regulu neatkarīgi no 
tā, vai pati apstrāde notiek Savienībā. 
Institūcija nozīmē efektīvu un faktisku 
darbību, ko veic pastāvīga vienība. Šādas 
vienības juridiskā forma, vienalga, vai tā 
būtu filiāle vai meitasuzņēmums ar 
juridiskas personas statusu, šajā sakarā nav 
noteicošais faktors.

(19) Savienībā dzīvojošu datu subjektu 
personas datu apstrādei, kas notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, būtu 
jānotiek saskaņā ar šo regulu neatkarīgi no 
tā, vai pati apstrāde notiek Savienībā. 
Institūcija nozīmē efektīvu un faktisku 
darbību, ko veic pastāvīga vienība. Šādas 
vienības juridiskā forma, vienalga, vai tā 
būtu filiāle vai meitasuzņēmums ar 
juridiskas personas statusu, šajā sakarā nav 
noteicošais faktors.

Or. en
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Pamatojums

Datu pārziņi ES, kas apstrādā tikai to personu, kas nav eiropieši, datus trešās valstīs, būtu 
jāizslēdz no regulas darbības jomas, lai ļautu tiem tirgos ārpus ES konkurēt ar datu 
pārziņiem, uz kuriem šī regula neattiecas.

Grozījums Nr. 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Personas datu apstrādei, kas notiek 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, būtu 
jānotiek saskaņā ar šo regulu neatkarīgi no 
tā, vai pati apstrāde notiek Savienībā. 
Institūcija nozīmē efektīvu un faktisku 
darbību, ko veic pastāvīga vienība. Šādas 
vienības juridiskā forma, vienalga, vai tā 
būtu filiāle vai meitasuzņēmums ar 
juridiskas personas statusu, šajā sakarā nav 
noteicošais faktors.

(19) Savienībā dzīvojošu datu subjektu 
personas datu apstrādei, kas notiek saistībā 
ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, būtu 
jānotiek saskaņā ar šo regulu neatkarīgi no 
tā, vai pati apstrāde notiek Savienībā. 
Institūcija nozīmē efektīvu un faktisku 
darbību, ko veic pastāvīga vienība. Šādas 
vienības juridiskā forma, vienalga, vai tā 
būtu filiāle vai meitasuzņēmums ar 
juridiskas personas statusu, šajā sakarā nav 
noteicošais faktors.

Or. en

Grozījums Nr. 377
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu, ka fiziskām 
personām netiek liegta aizsardzība, kas tām 
pienākas saskaņā ar šo regulu, Savienībā 
dzīvojošu datu subjektu personas datu 
apstrāde, ko veic pārzinis, kas neatrodas 
Savienībā, būtu jāveic saskaņā ar šo regulu, 
ja apstrādes darbības ir saistītas ar preču 

(20) Lai nodrošinātu, ka fiziskām 
personām netiek liegta aizsardzība, kas tām 
pienākas saskaņā ar šo regulu, Savienībā 
dzīvojošu datu subjektu personas datu 
apstrāde, ko veic pārzinis, kas neatrodas 
Savienībā, būtu jāveic saskaņā ar šo regulu, 
ja apstrādes darbības ir saistītas ar preču 
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vai pakalpojumu piedāvāšanu šādiem datu 
subjektiem vai ar šādu datu subjektu 
uzvedības novērošanu.

vai (bezmaksas) pakalpojumu piedāvāšanu 
šādiem datu subjektiem vai ar šādu datu 
subjektu uzvedības novērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu, ka fiziskām 
personām netiek liegta aizsardzība, kas tām 
pienākas saskaņā ar šo regulu, Savienībā 
dzīvojošu datu subjektu personas datu 
apstrāde, ko veic pārzinis, kas neatrodas 
Savienībā, būtu jāveic saskaņā ar šo regulu, 
ja apstrādes darbības ir saistītas ar preču 
vai pakalpojumu piedāvāšanu šādiem 
datu subjektiem vai ar šādu datu subjektu 
uzvedības novērošanu.

(20) Lai nodrošinātu, ka fiziskām 
personām netiek liegta aizsardzība, kas tām 
pienākas saskaņā ar šo regulu, Savienībā 
dzīvojošu datu subjektu personas datu 
apstrāde, ko veic pārzinis, kas neatrodas 
Savienībā, būtu jāveic saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai noteiktu, vai apstrādes darbību var 
uzskatīt par datu subjekta „uzvedības 
novērošanu”, būtu jāpārliecinās, vai fiziska 
persona tiek izsekota internetā ar datu 
apstrādes paņēmieniem, kas ietver 
„profila” piemērošanu fiziskai personai, jo 
īpaši, lai pieņemtu lēmumus saistībā ar 
datu subjektu vai analizētu vai 
iepriekšparedzētu viņa personīgās vēlmes, 

(21) Lai noteiktu, vai apstrādes darbību var 
uzskatīt par datu subjekta „uzvedības 
novērošanu”, būtu jāpārliecinās, vai 
neatkarīgi no datu izcelsmes fiziska 
persona tiek izsekota ar datu apstrādes 
paņēmieniem, kas ietver „profila” 
piemērošanu fiziskai personai, jo īpaši, lai 
pieņemtu lēmumus saistībā ar datu 
subjektu vai analizētu vai 
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uzvedību un attieksmi. iepriekšparedzētu viņa personīgās vēlmes, 
uzvedību un attieksmi.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai noteiktu, vai apstrādes darbību 
var uzskatīt par datu subjekta „uzvedības 
novērošanu”, būtu jāpārliecinās, vai 
fiziska persona tiek izsekota internetā ar 
datu apstrādes paņēmieniem, kas ietver 
„profila” piemērošanu fiziskai personai, jo 
īpaši, lai pieņemtu lēmumus saistībā ar 
datu subjektu vai analizētu vai 
iepriekšparedzētu viņa personīgās vēlmes, 
uzvedību un attieksmi.

(21) Būtu jāpārliecinās, vai apstrādes 
darbība ietver fiziskas personas 
izsekošanu internetā ar datu apstrādes 
paņēmieniem, kas ietver „profila” 
piemērošanu fiziskai personai, jo īpaši, lai 
pieņemtu lēmumus saistībā ar datu 
subjektu vai analizētu vai 
iepriekšparedzētu viņa personīgās vēlmes, 
uzvedību un attieksmi.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Louis Michel

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai noteiktu, vai apstrādes darbību 
var uzskatīt par tādu darbību, kas saistīta 
ar „preču vai pakalpojumu piedāvāšanu”, 
būtu jāpārliecinās, vai piedāvājums ir 
nepārprotami adresēts datu subjektam 
Savienībā, nevis tikai darīts tam pieejams. 
Var ņemt vērā piegādes iespējas ES, 
izmantoto valodu, kā arī lietoto domēna 
vārdu. Jēdziens būtu jāpiemēro neatkarīgi 
no tā, vai no datu subjekta tiek pieprasīta 
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samaksa.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Louis Michel

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Dalībvalsts tiesību akti ietver 
koplīgumus darba tirgū. Koplīgums darba 
tirgū ir līgums starp vienu vai vairākām 
reprezentatīvām darbinieku 
organizācijām un vienu vai vairākām 
reprezentatīvām darba devēju 
organizācijām vai vienu vai vairākiem 
darba devējiem. Ar šādu līgumu nosaka 
kolektīvās un individuālās attiecības 
(piemēram, darba apstākļus un darba 
samaksu) starp visu uzņēmumu vai kādas 
nozares konkrēta sektora uzņēmumu 
darba devējiem un darbiniekiem. Ar to 
nosaka arī līgumslēdzēju pušu tiesības un 
pienākumus. Ar koplīgumu darba tirgū 
nodarbinātības tiesiskajā regulējumā 
iekļauj elementus, kas nav paredzēti 
tiesību aktā par nodarbinātību (Code de 
travail), vai pielāgo šā tiesību akta 
vispārīgos noteikumus attiecīgās nozares 
sektora īpašajai situācijai. Tādējādi 
koplīgums attiecas uz visiem darbiniekiem 
vai visiem attiecīgās nozares sektora 
darbiniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams, piemēram, datiem, kas 
anonimizēti medicīnas pētījumu 
veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Būtu jāņem 
vērā tas, vai personas identifikatori ir 
dzēsti un vai joprojām ir saglabāta 
piesaiste šiem personas identifikatoriem, 
lai ikviena persona, kurai ir piekļuve 
piesaistes kodiem, datus varētu attiecināt 
uz datu subjektu. Aizsardzības principus 
nebūtu jāpiemēro datiem, ko sniedz 
anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs nav 
identificējams.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu pseidonimizētu datu apstrādes veicināšanas atbilstību 
4. pantā noteiktajai jaunajai definīcijai.

Grozījums Nr. 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

(23) Datu aizsardzības principi būtu 
jāattiecina uz jebkādu informāciju par 
identificētu vai identificējamu personu. Lai 
noteiktu, vai persona ir identificējama, būtu 
jāņem vērā visi līdzekļi, ko pārzinis vai 
kāda cita persona varētu pamatoti 
izmantot, lai identificētu fizisku personu. 
Ja datus izmanto vēstures, statistikas un 
zinātniskos nolūkos, formulējumu „varētu 
pamatoti izmantot” uz identifikāciju 
nevajadzētu attiecināt, ja izmantotie dati 
tiek turēti atsevišķi no informācijas, kas 
ļauj identificēt datu subjektu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu, tostarp pēc 
personas nāves. Lai noteiktu, vai persona 
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visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

ir identificējama, būtu jāņem vērā visi 
līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita persona 
pamatoti varētu izmantot, lai identificētu 
fizisku personu. Aizsardzības principus 
nebūtu jāpiemēro datiem, ko sniedz 
anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs nav 
identificējams.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts 
vairs nav identificējams.

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu vai izceltu fizisku personu. Šī 
regula nebūtu jāpiemēro anonīmiem 
datiem, proti, jebkuriem datiem, ko tieši 
vai netieši, atsevišķi vai kopā ar saistītiem 
datiem nevar saistīt ar fizisku personu, vai 
gadījumā, kad šādas saistības noteikšanai 
būtu vajadzīgs nesamērīgs laiks, izdevumi 
un pūles, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstības līmeni apstrādes laikā un 
attīstības iespējas periodā, kam dati tiks 
apstrādāti.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj referenta iesniegto 14. grozījumu, precizējot izņēmumu atbilstīgi 
84. grozījumam, kas attiecas uz 4. panta 1. punktu.
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Grozījums Nr. 388
Michèle Striffler

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
fiziska persona ir identificējama — pat pēc 
fiziskas personas nāves, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

Or. fr

Grozījums Nr. 389
Nathalie Griesbeck

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu fizisku personu, tostarp pēc 
personas nāves. Lai noteiktu, vai persona 
ir identificējama, būtu jāņem vērā visi 
līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita persona 
pamatoti varētu izmantot, lai identificētu 
fizisku personu. Aizsardzības principus 
nebūtu jāpiemēro datiem, ko sniedz 
anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs nav 
identificējams.

Or. fr
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Pamatojums

Regulas priekšlikumā nav risināts jautājums par mirušu personu personas datu apstrādi. Ar 
šo grozījumu tiek paplašināta regulas noteikumu piemērošanas joma, lai aptvertu šādus
datus.

Grozījums Nr. 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
vienīgi uz specifisku informāciju par 
identificētu vai identificējamu personu. Lai 
noteiktu, vai persona ir identificējama, būtu 
jāņem vērā: i) vienīgi tie līdzekļi, ko 
pārzinis vai kāda cita fiziska vai juridiska
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu, un ii) 
pamatota personas identifikācijas 
iespējamība. Aizsardzības principus 
nebūtu jāpiemēro datiem, ko sniedz 
anonīmi — tā, ka datu subjekts, izmantojot 
datus, vairs nav identificējams.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Louis Michel

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
vienīgi uz informāciju par identificētu vai 
identificējamu fizisku personu. Lai 
noteiktu, vai persona ir identificējama, būtu 
jāņem vērā līdzekļi, ko pārzinis pamatoti 
varētu izmantot. Fizisku personu
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identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts 
vairs nav identificējams.

nevajadzētu uzskatīt par identificējamu, ja 
identifikācijai vajadzīgs nesamērīgs laiks, 
pūles vai materiālie resursi vai ja pārzinis 
īstenojis pasākumus, lai novērstu to, ka, 
izmantojot informāciju, iespējams pilnībā 
identificēt fizisko personu. Tādēļ 
aizsardzības principus nebūtu jāpiemēro 
datiem, kuru subjekts vēl nav 
identificējams, vai datiem, ko sniedz 
anonīmi — tā, ka datu subjekts nav 
identificējams.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
vienīgi uz specifisku informāciju par 
identificētu vai identificējamu personu. Lai 
noteiktu, vai persona ir identificējama, būtu
jāņem vērā tikai tie līdzekļi, ko pārzinis vai 
kāda cita fiziska vai juridiska persona 
pamatoti varētu izmantot, lai identificētu 
fizisku personu, kā arī pamatota personas 
identifikācijas iespējamība. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts, 
izmantojot datus, vairs nav vai vēl nav 
identificējams.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojot jēdziena „personas dati” nozīmi, būtu jāparedz zināms iespējamības un 
pamatotības līmenis.
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Grozījums Nr. 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona varētu izmantot, lai identificētu 
fizisku personu. Aizsardzības principus 
nebūtu jāpiemēro datiem, ko sniedz 
anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs nav 
identificējams.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu personu. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

(23) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu fizisku personu, tostarp pat 
pēc personas nāves. Lai noteiktu, vai 
persona ir identificējama, būtu jāņem vērā 
visi līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita 
persona pamatoti varētu izmantot, lai 
identificētu fizisku personu. Aizsardzības 
principus nebūtu jāpiemēro datiem, ko 
sniedz anonīmi — tā, ka datu subjekts vairs 
nav identificējams.

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā skaidri nav risināts jautājums par mirušu personu personas datu 
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apstrādi. Ir svarīgi, lai tiesību un īpašumtiesību pārņēmēji vai mirušu personu juridiskie 
pārstāvji varētu nodrošināt mirušo personu datu aizsardzības tiesību (piekļuve, labošana 
u. c.) īstenošanu atbilstīgi mirušās personas pirms nāves izteiktajai gribai. Tādēļ šis 
grozījums ir saistīts ar 15.–17. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Šajā regulā atzīts, ka 
pseidonimizācija rada priekšrocības 
visiem datu subjektiem, jo būtībā tā maina 
personas datus, lai, neizmantojot papildu 
datus, tos nevarētu sasaistīt ar datu 
subjektu. Tādējādi pārziņi būtu jāmudina 
praktizēt datu pseidonimizāciju.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Šajā regulā atzīts, ka 
pseidonimizācija rada priekšrocības 
visiem datu subjektiem, jo būtībā tā maina 
personas datus, lai, neizmantojot papildu 
datus, tos nevarētu sasaistīt ar datu 
subjektu. Tādējādi pārziņi būtu jāmudina 
praktizēt datu pseidonimizāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 397
Nathalie Griesbeck

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Valstu izdoti identifikācijas numuri 
būtu uzskatāmi par personas datiem.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā valstu izdoto identifikācijas numuru (sociālās apdrošināšanas numurs, pases un 
identifikācijas kartes numurs, skolas reģistrācijas numurs u. c.) nozīmi, tostarp attiecībā uz 
civilstāvokli, būtu skaidri jānosaka, ka tie uzskatāmi par personas datiem.

Grozījums Nr. 398
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Arī bezsaistes pakalpojumi var atstāt pēdas.

Grozījums Nr. 399
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 400
Axel Voss

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, 
fiziskām personām var piešķirt tiešsaistes 
identifikatorus, ko izmanto viņu ierīces, 
lietojumprogrammas, rīki un protokoli, kā
piemēram interneta protokola adreses vai 

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

sīkdatņu identifikatorus. Tādējādi,
iespējams, tiek atstātas pēdas, ko 
savienojumā ar unikāliem identifikatoriem 
vai citu informāciju, ko saņem serveri, var 
izmantot, lai veidotu fizisku personu 
profilus un tos identificētu. No tā var 
secināt, ka ikvienā gadījumā un atkarībā 
no jauninājumiem tehnoloģiju jomā 
jāpārbauda, vai identifikācijas numurus, 
atrašanās vietas datus, tiešsaistes 
identifikatorus vai citus īpašus faktorus 
pašus par sevi vajag uzskatīt par personas 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu iekļauts teksts no IMCO atzinuma.

Grozījums Nr. 401
Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Izmantojot tiešsaistes vai bezsaistes
pakalpojumus, fiziskām personām var 
piešķirt vienu vai vairākus identifikatorus, 
ko izmanto viņu ierīces, 
lietojumprogrammas, rīki, protokoli vai 
citas patēriņa preces, piemēram, interneta 
protokola adreses, sīkdatņu identifikatorus,
RFID marķējumu un citus unikālus 
identifikatorus. Tā kā šādi identifikatori 
atstāj pēdas un tos var izmantot, lai izceltu 
fiziskas personas, šī regula jāpiemēro 
apstrādei, kas saistīta ar šādiem datiem, ja 
vien šie identifikatori nepārprotami nav 
saistīti ar fiziskām personām, piemēram, 
IP adreses, kuras izmanto uzņēmumi un 
kuras nevar uzskatīt par „personas 
datiem”, kā noteikts šajā regulā.
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Or. en

Pamatojums

Jēdziens „personas dati” ir sīkāk precizēts, izmantojot objektīvus kritērijus. Identifikatori, 
kam ir cieša saistība ar fizisku personu, uzskatāmi par personas datiem. Sk. saistītos 4. panta 
1. punkta un 23. apsvēruma grozījumus. Ar šo grozījumu sīkāk precizē personas datu 
izmantošanu tiešsaistē un bezsaistē. 29. panta darba grupa ir vairākkārt norādījusi, ka RFID 
marķējums ir personas dati.

Grozījums Nr. 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 403
Louis Michel

Regulas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, 
fiziskām personām var piešķirt tiešsaistes 
identifikatorus, ko izmanto viņu ierīces, 
lietojumprogrammas, rīki un protokoli, 
piemēram, interneta protokola adreses, 
interneta pieslēgvietas vai sīkdatņu 
identifikatorus. Tādējādi, iespējams, tiek 
atstātas pēdas, ko savienojumā ar 
unikāliem identifikatoriem vai citu 
informāciju, ko saņem serveri, var 
izmantot, lai veidotu fizisku personu 
profilus un tos identificētu. No tā var 
secināt, ka produktu sērijas numurus, IP 
adreses, interneta pieslēgvietas, mobilo 
tālruņu starptautiskos mobilā aprīkojuma 
identitātes numurus vai citus šādus
identifikatorus pašus par sevi ne vienmēr 
vajag uzskatīt par personas datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, 
fiziskām personām un mājsaimniecībām
var piešķirt tiešsaistes identifikatorus, ko 
izmanto viņu ierīces, lietojumprogrammas, 
rīki un protokoli, piemēram, interneta 
protokola adreses vai sīkdatņu 
identifikatorus. Tādējādi, iespējams, tiek 
atstātas pēdas, ko savienojumā ar 
unikāliem identifikatoriem vai citu 
informāciju, ko saņem serveri, var 
izmantot, lai veidotu fizisku personu 
profilus un tos identificētu. Personas datu 
atkārtota identifikācija, piemēram, 
izmantojot atstātās pēdas tiešsaistē, lai 
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pašus par sevi ne vienmēr vajag uzskatīt 
par personas datiem.

veidotu fizisku personu profilus, 
pseidonīmu atšifrēšana un datu subjektu 
identifikācija būtu jāaizliedz.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Frank Engel

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Ja pakalpojuma sniedzējs apstrādā 
personas datus un nevar tiem piekļūt, 
izmantojot tehniski realizējamus līdzekļus, 
ja šāda piekļuve nav saistīta ar 
nesamērīgām pūlēm un nepastāv 
pamatota iespējamība, ka pakalpojuma 
sniedzējs izmantos datus, lai iegūtu 
informāciju par šādu datu saturu, šāds 
pakalpojuma sniedzējs būtu uzskatāms 
par neitrālu starpnieku vai tā saukto 
vienkāršo līniju (mere conduit) saskaņā 
ar Direktīvas 2000/31/EK 12. pantu, kas 
nav atbildīgs par jebkādiem pārsūtītiem 
vai citādi apstrādātiem personas datiem 
vai personas datiem, kas darīti pieejami ar 
pakalpojuma sniedzēja starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 407
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu piemērotu metodi, kas 
ļauj sniegt brīvu, konkrētu un apzinātu 
norādi par datu subjekta vēlmēm, vai nu ar 
paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu datu 
subjekta darbību, nodrošinot, ka persona 
apzinās, ka tā sniedz piekrišanu personas 
datu apstrādei, tas ietver laukuma 
atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē un jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, kas konkrētajos apstākļos skaidri 
norāda, ka datu subjekts piekrīt 

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

piedāvātajai personas datu apstrādei. 
Lietotājdraudzīgai informācijai par 
paredzētās apstrādes veidiem būtu 
jāveicina informētas piekrišanas došana.
Klusēšana, atturēšanās no darbības, 
piemēram, piekrišanas apstiprinājuma 
nemainīšana noklusējuma iestatījumos,
tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. 
Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām 
apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā 
pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu subjekta 
piekrišana ir jādod pēc elektroniska 
pieprasījuma saņemšanas, pieprasījumam 
jābūt skaidram, kodolīgam un tam nav 
nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma 
izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu piemērotu metodi, kas 
ļauj sniegt brīvu, konkrētu un apzinātu 
norādi par datu subjekta vēlmēm, vai nu ar 
paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu datu 
subjekta darbību, nodrošinot, ka persona 
apzinās, ka tā sniedz piekrišanu personas 
datu apstrādei, tas ietver laukuma 
atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē un jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, kas konkrētajos apstākļos skaidri 
norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai personas datu apstrādei. 
Klusēšana vai atturēšanās no darbības 
tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. 
Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām 
apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā 
pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu subjekta 
piekrišana ir jādod pēc elektroniska 

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

subjekta piekrišana ir jādod pēc 
elektroniska pieprasījuma saņemšanas, 
pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam 
un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā 
pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek 
sniegts.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Louis Michel

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 411
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

norādi par datu subjekta vēlmēm, vai nu ar 
paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu datu 
subjekta darbību, nodrošinot, ka persona 
apzinās, ka tā sniedz piekrišanu personas 
datu apstrādei, tas ietver laukuma 
atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē vai jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, kas konkrētajos apstākļos skaidri 
norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai personas datu apstrādei.
Klusēšana vai atturēšanās no darbības 
tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. 
Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām 
apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā 
pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu subjekta 
piekrišana ir jādod pēc elektroniska 
pieprasījuma saņemšanas, pieprasījumam 
jābūt skaidram, kodolīgam un tam nav 
nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma 
izmantošana, par ko tas tiek sniegts. Būtu 
jāparedz arī datu subjekta tiesības jebkurā 
laikā atsaukt savu piekrišanu, turklāt
izmantojot to pašu metodi, ar kuru tā 
dota.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt, ka būtu jāparedz iespēja fiziskām personām atsaukt savu 
piekrišanu saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem tā dota, bez papildu pūlēm vai 
laika patēriņa.

Grozījums Nr. 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu piemērotu metodi, kas 
ļauj sniegt brīvu, konkrētu un apzinātu 
norādi par datu subjekta vēlmēm, vai nu ar 
paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu datu 
subjekta darbību, nodrošinot, ka persona 

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

apzinās, ka tā sniedz piekrišanu personas 
datu apstrādei, tas ietver laukuma 
atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē vai jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, kas konkrētajos apstākļos skaidri 
norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai personas datu apstrādei. 
Konkrētas veselības aprūpes ārstēšanas 
metodes izvēle un piekrišana tai būtu 
uzskatāma par piekrišanu 4. panta 
8. punkta un 6. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta nozīmē, kas ļauj apstrādāt 
ar konkrēto ārstēšanas metodi saistītos 
personas veselības datus, un piekrišanu, 
kas atbilst 7. panta 1. punkta 
noteikumiem par pierādīšanas 
pienākumu, neliedzot dalībvalstīm 
turpināt piemērot stingrākus spēkā esošos 
noteikumus, kas attiecas uz šo jautājumu.
Klusēšana vai atturēšanās no darbības 
tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. 
Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām 
apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā 
pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu subjekta 
piekrišana ir jādod pēc elektroniska 
pieprasījuma saņemšanas, pieprasījumam 
jābūt skaidram, kodolīgam un tam nav 
nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma 
izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams grozījums.

Grozījums Nr. 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu piemērotu metodi, kas 

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

ļauj sniegt brīvu, konkrētu un apzinātu 
norādi par datu subjekta vēlmēm, vai nu ar 
paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu datu 
subjekta darbību, nodrošinot, ka persona 
apzinās, ka tā sniedz piekrišanu personas 
datu apstrādei, tas ietver laukuma 
atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē vai jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, kas konkrētajos apstākļos skaidri 
norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai personas datu apstrādei. 
Klusēšana vai atturēšanās no darbības 
tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. 
Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām 
apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā 
pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu subjekta 
piekrišana ir jādod pēc elektroniska 
pieprasījuma saņemšanas, pieprasījumam 
jābūt skaidram, kodolīgam un tam nav 
nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma 
izmantošana, par ko tas tiek sniegts. 
Informācija, kas paredzēta piekrišanas 
saņemšanai no bērniem, būtu jānodrošina 
skaidrā un vecumam atbilstošā valodā, lai 
to varētu viegli saprast bērns, kas vecāks 
par 13 gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Piekrišana ir jādod nepārprotami, 
izmantojot jebkādu piemērotu metodi, kas 
ļauj sniegt brīvu, konkrētu un apzinātu 
norādi par datu subjekta vēlmēm, vai nu ar 
paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu datu 
subjekta darbību, nodrošinot, ka persona 
apzinās, ka tā sniedz piekrišanu personas 
datu apstrādei, tas ietver laukuma 

(25) Piekrišana attiecībā uz produktu vai 
piedāvāto pakalpojumu ir jādod 
nepārprotami, izmantojot jebkādu 
piemērotu metodi, kas ļauj sniegt brīvu, 
konkrētu un apzinātu norādi par datu 
subjekta vēlmēm, vai nu ar paziņojumu, 
vai skaidri apstiprinošu datu subjekta 
darbību, nodrošinot, ka persona apzinās, ka 



AM\926396LV.doc 43/167 PE504.340v01-00

LV

atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa 
vietnē un jebkuru citu paziņojumu vai 
rīcību, kas konkrētajos apstākļos skaidri 
norāda, ka datu subjekts piekrīt 
piedāvātajai personas datu apstrādei. 
Klusēšana vai atturēšanās no darbības 
tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. 
Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām 
apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā 
pašā nolūkā vai nolūkos. Ja datu subjekta 
piekrišana ir jādod pēc elektroniska 
pieprasījuma saņemšanas, pieprasījumam 
jābūt skaidram, kodolīgam un tam nav 
nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma 
izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

tā sniedz piekrišanu personas datu 
apstrādei, tas ietver laukuma atzīmēšanu ar 
ķeksīti interneta tīmekļa vietnē vai jebkuru 
citu paziņojumu vai rīcību, kas konkrētajos 
apstākļos skaidri norāda, ka datu subjekts 
piekrīt piedāvātajai personas datu 
apstrādei. Klusēšana vai atturēšanās no 
darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par 
piekrišanu. Taču šie noteikumi neskar 
Direktīvas 2002/58/EK noteikumus, kas 
paredz, ka noteiktos apstākļos piekrišanu 
var dot, izvēloties atbilstošus lietotāja 
ierīces iestatījumus. Piekrišanai būtu 
jāattiecas uz visām apstrādes darbībām, ko 
veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. 
Ja datu subjekta piekrišana ir jādod pēc 
elektroniska pieprasījuma saņemšanas, 
pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam 
un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā 
pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek 
sniegts.

Or. en

Grozījums Nr. 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Šajā regulā atzīts, ka datu 
pseidonimizācija var palīdzēt samazināt 
apdraudējumu datu subjektu privātumam. 
Ja pārzinis pseidonimizē datus, šāda 
apstrāde būtu uzskatāma par pamatotu 
pārziņa likumīgajās interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Nathalie Griesbeck



PE504.340v01-00 44/167 AM\926396LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Medicīniskās konsultācijas, 
veselības aprūpes nodrošināšana, kā arī 
diagnostika un ārstnieciskā palīdzība ir 
saistīta ar personas datu vākšanu un 
apstrādi. Pacienta lēmums saņemt 
medicīnisko aprūpi būtu uzskatāms par 
nepārprotamu piekrišanu personas datu 
vākšanai un apstrādei.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek novērsta nenoteiktība attiecībā uz to, kā piemēro 6. panta 1. punktā 
minētos kritērijus, kas regulē personas datu vākšanas un apstrādes likumību saistībā ar 
medicīniskās aprūpes nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas datiem par veselību būtu jo 
īpaši jāaptver visi dati, kas norāda uz datu 
subjekta veselības stāvokli; informāciju par 
personas reģistrāciju ar veselību saistītu 
pakalpojumu saņemšanai; informāciju par 
maksājumiem vai tiesībām saņemt 
veselības aprūpi; numuru, simbolu vai 
zīmi, kas piešķirta personai, lai to 
viennozīmīgi identificētu veselības aprūpes 
nolūkos; jebkuru informāciju par personu, 
ko vāc ar veselības aprūpi saistītu 
pakalpojumu sniegšanas laikā; informāciju, 
kas iegūta, pārbaudot vai izmeklējot kādu 
ķermeņa daļu vai no tā iegūtu materiālu, tai 
skaitā bioloģiskus paraugus; informāciju, 
kas identificē kādu personu kā veselības 

(26) Personas datiem, tostarp ģenētiskai 
informācijai, par veselību būtu jo īpaši 
jāaptver visi dati, kas norāda uz datu 
subjekta veselības stāvokli; informāciju par 
personas reģistrāciju ar veselību saistītu 
pakalpojumu saņemšanai; informāciju par 
maksājumiem vai tiesībām saņemt 
veselības aprūpi; numuru, simbolu vai 
zīmi, kas piešķirta personai, lai to 
viennozīmīgi identificētu veselības aprūpes 
nolūkos; jebkuru informāciju par personu, 
ko vāc ar veselības aprūpi saistītu 
pakalpojumu sniegšanas laikā; informāciju, 
kas iegūta, pārbaudot vai izmeklējot kādu 
ķermeņa daļu vai no tā iegūtu materiālu, tai 
skaitā bioloģiskus paraugus; informāciju, 
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aprūpes pakalpojumu sniedzēju personai; 
vai citu informāciju par, piemēram, 
slimību, traucējumiem, slimības risku, 
slimības vēsturi, klīnisko aprūpi vai par 
aktuālo datu subjekta fizisko vai 
biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no tās 
avota, piemēram, ārsta vai cita veselības 
aprūpes nozares pārstāvja, slimnīcas, 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

kas identificē kādu personu kā veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju personai; 
vai citu informāciju par, piemēram, 
slimību, traucējumiem, slimības risku, 
slimības vēsturi, klīnisko aprūpi vai par 
aktuālo datu subjekta fizisko vai 
biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no tās 
avota, piemēram, ārsta vai cita veselības 
aprūpes nozares pārstāvja, slimnīcas, 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas datiem par veselību būtu jo 
īpaši jāaptver visi dati, kas norāda uz datu 
subjekta veselības stāvokli; informāciju par 
personas reģistrāciju ar veselību saistītu 
pakalpojumu saņemšanai; informāciju par 
maksājumiem vai tiesībām saņemt 
veselības aprūpi; numuru, simbolu vai 
zīmi, kas piešķirta personai, lai to 
viennozīmīgi identificētu veselības aprūpes 
nolūkos; jebkuru informāciju par personu, 
ko vāc ar veselības aprūpi saistītu 
pakalpojumu sniegšanas laikā; informāciju, 
kas iegūta, pārbaudot vai izmeklējot kādu 
ķermeņa daļu vai no tā iegūtu materiālu, tai 
skaitā bioloģiskus paraugus; informāciju, 
kas identificē kādu personu kā veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju personai; 
vai citu informāciju par, piemēram, 
slimību, traucējumiem, slimības risku, 
slimības vēsturi, klīnisko aprūpi vai par 
aktuālo datu subjekta fizisko vai 
biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no tās 
avota, piemēram, ārsta vai cita veselības 
aprūpes nozares pārstāvja, slimnīcas, 

(26) Personas datiem par veselību būtu jo 
īpaši jāaptver visa personiska rakstura 
informācija, kas norāda uz datu subjekta 
veselības stāvokli; informāciju par 
personas reģistrāciju ar veselību saistītu 
pakalpojumu saņemšanai; informāciju par 
maksājumiem vai tiesībām saņemt 
veselības aprūpi; numuru, simbolu vai 
zīmi, kas piešķirta personai, lai to 
viennozīmīgi identificētu veselības aprūpes 
nolūkos; jebkuru informāciju par personu, 
ko vāc ar veselības aprūpi saistītu 
pakalpojumu sniegšanas laikā; personiska 
rakstura informāciju, kas iegūta, pārbaudot 
vai izmeklējot kādu ķermeņa daļu vai no tā 
iegūtu materiālu, vai bioloģisku paraugu; 
informāciju, kas identificē kādu personu kā 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
personai; vai citu informāciju par, 
piemēram, slimību, traucējumiem, slimības 
risku, slimības vēsturi, klīnisko aprūpi vai 
par aktuālo datu subjekta fizisko vai 
biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no tās 
avota, piemēram, ārsta vai cita veselības 
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medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

aprūpes nozares pārstāvja, slimnīcas, 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas datiem par veselību būtu jo 
īpaši jāaptver visi dati, kas norāda uz datu 
subjekta veselības stāvokli; informāciju par 
personas reģistrāciju ar veselību saistītu 
pakalpojumu saņemšanai; informāciju par 
maksājumiem vai tiesībām saņemt 
veselības aprūpi; numuru, simbolu vai 
zīmi, kas piešķirta personai, lai to 
viennozīmīgi identificētu veselības aprūpes 
nolūkos; jebkuru informāciju par personu, 
ko vāc ar veselības aprūpi saistītu 
pakalpojumu sniegšanas laikā; 
informāciju, kas iegūta, pārbaudot vai 
izmeklējot kādu ķermeņa daļu vai no tā 
iegūtu materiālu, tai skaitā bioloģiskus 
paraugus; informāciju, kas identificē kādu 
personu kā veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju personai; vai citu informāciju 
par, piemēram, slimību, traucējumiem, 
slimības risku, slimības vēsturi, klīnisko 
aprūpi vai par aktuālo datu subjekta fizisko 
vai biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no 
tās avota, piemēram, ārsta vai cita 
veselības aprūpes nozares pārstāvja, 
slimnīcas, medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

(26) Personas datiem par veselību būtu jo 
īpaši jāaptver visi personas dati, kas 
norāda uz datu subjekta veselības stāvokli; 
informāciju par personas reģistrāciju ar 
veselību saistītu pakalpojumu saņemšanai; 
informāciju par maksājumiem vai tiesībām 
saņemt veselības aprūpi; numuru, simbolu 
vai zīmi, kas piešķirta personai, lai to 
viennozīmīgi identificētu veselības aprūpes 
nolūkos; jebkuru informāciju par personu, 
ko vāc ar veselības aprūpi saistītu 
pakalpojumu sniegšanas laikā; personas 
datus, kas iegūti, pārbaudot vai izmeklējot 
kādu ķermeņa daļu, no tā iegūtu materiālu 
vai bioloģisku paraugu; informāciju, kas 
identificē kādu personu kā veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju personai; 
vai citu informāciju par, piemēram, 
slimību, traucējumiem, slimības risku, 
slimības vēsturi, klīnisko aprūpi vai par 
aktuālo datu subjekta fizisko vai 
biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no tās 
avota, piemēram, ārsta vai cita veselības 
aprūpes nozares pārstāvja, slimnīcas, 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

Or. en
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Grozījums Nr. 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas datiem par veselību būtu jo 
īpaši jāaptver visi dati, kas norāda uz datu 
subjekta veselības stāvokli; informāciju par 
personas reģistrāciju ar veselību saistītu 
pakalpojumu saņemšanai; informāciju par 
maksājumiem vai tiesībām saņemt 
veselības aprūpi; numuru, simbolu vai 
zīmi, kas piešķirta personai, lai to 
viennozīmīgi identificētu veselības aprūpes 
nolūkos; jebkuru informāciju par personu, 
ko vāc ar veselības aprūpi saistītu 
pakalpojumu sniegšanas laikā; 
informāciju, kas iegūta, pārbaudot vai 
izmeklējot kādu ķermeņa daļu vai no tā 
iegūtu materiālu, tai skaitā bioloģiskus 
paraugus; informāciju, kas identificē kādu 
personu kā veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju personai; vai citu informāciju 
par, piemēram, slimību, traucējumiem, 
slimības risku, slimības vēsturi, klīnisko 
aprūpi vai par aktuālo datu subjekta fizisko 
vai biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no 
tās avota, piemēram, ārsta vai cita 
veselības aprūpes nozares pārstāvja, 
slimnīcas, medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

(26) Personas datiem, tostarp ģenētiskai 
informācijai, par veselību būtu jo īpaši 
jāaptver visi personas dati, kas norāda uz 
datu subjekta veselības stāvokli; 
informāciju par personas reģistrāciju ar 
veselību saistītu pakalpojumu saņemšanai; 
informāciju par maksājumiem vai tiesībām 
saņemt veselības aprūpi; numuru, simbolu 
vai zīmi, kas piešķirta personai, lai to 
viennozīmīgi identificētu veselības aprūpes 
nolūkos; jebkuru informāciju par personu, 
ko vāc ar veselības aprūpi saistītu 
pakalpojumu sniegšanas laikā; personas 
datus, kas iegūti, pārbaudot vai izmeklējot 
kādu ķermeņa daļu, no tā iegūtu materiālu 
vai bioloģisku paraugu; informāciju, kas 
identificē kādu personu kā veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju personai; 
vai citu informāciju par, piemēram, 
slimību, traucējumiem, slimības risku, 
slimības vēsturi, klīnisko aprūpi vai par 
aktuālo datu subjekta fizisko vai 
biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no tās 
avota, piemēram, ārsta vai cita veselības 
aprūpes nozares pārstāvja, slimnīcas, 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu iekļauts teksts no ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 421
Louis Michel
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Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas datiem par veselību būtu jo 
īpaši jāaptver visi dati, kas norāda uz datu 
subjekta veselības stāvokli; informāciju 
par personas reģistrāciju ar veselību 
saistītu pakalpojumu saņemšanai; 
informāciju par maksājumiem vai 
tiesībām saņemt veselības aprūpi; 
numuru, simbolu vai zīmi, kas piešķirta 
personai, lai to viennozīmīgi identificētu 
veselības aprūpes nolūkos; jebkuru 
informāciju par personu, ko vāc ar 
veselības aprūpi saistītu pakalpojumu 
sniegšanas laikā; informāciju, kas iegūta, 
pārbaudot vai izmeklējot kādu ķermeņa 
daļu vai no tā iegūtu materiālu, tai skaitā 
bioloģiskus paraugus; informāciju, kas 
identificē kādu personu kā veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju personai; 
vai citu informāciju par, piemēram, 
slimību, traucējumiem, slimības risku, 
slimības vēsturi, klīnisko aprūpi vai par
aktuālo datu subjekta fizisko vai 
biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no tās 
avota, piemēram, ārsta vai cita veselības 
aprūpes nozares pārstāvja, slimnīcas, 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

(26) Personas datiem par veselību būtu jo 
īpaši jāaptver visi dati, kas tieši norāda uz 
datu subjekta veselības stāvokli vai uz
aktuālo datu subjekta fizisko vai 
biomedicīnisko stāvokli, neatkarīgi no tās 
avota, piemēram, ārsta vai cita veselības 
aprūpes nozares pārstāvja, slimnīcas, 
medicīniskas ierīces vai in vitro 
diagnostikas testa.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pārziņa galvenās institūcijas atrašanās 
vieta Savienībā būtu jānosaka, izmantojot 
objektīvus kritērijus, un tam būtu jānozīmē 

(27) Ja pārzinim vai apstrādātājam 
Savienībā ir vairākas institūcijas, tostarp, 
bet ne tikai, ja pārzinis vai apstrādātājs 
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efektīvas un faktiskas pārvaldes darbības, 
pieņemot galvenos lēmumus par apstrādes 
nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem, ko 
veic pastāvīga vienība. Šim kritērijam nav 
jābūt atkarīgam no tā, vai personas datu 
apstrāde faktiski tiek veikta šajā vietā; 
personas datu apstrādei vai apstrādes 
darbībām nepieciešamo tehnisko līdzekļu 
un tehnoloģiju esība un izmantošana pati 
par sevi nenozīmē šādas galvenās 
institūcijas atrašanās vietas esību un nav 
noteicošie kritēriji galvenās institūcijas 
atrašanās vietas noteikšanai. Apstrādātāja 
galvenās institūcijas atrašanās vietai būtu 
jābūt galvenās pārvaldes institūcijas 
atrašanās vietai Savienībā.

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

Or. en

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

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Ja pārzinim vai apstrādātājam 
Savienībā ir vairākas institūcijas, tostarp, 
bet ne tikai, ja pārzinis vai apstrādātājs 
ietilpst uzņēmumu grupā, pārziņa galvenās 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā šīs 
regulas vajadzībām būtu jānosaka, 
izmantojot objektīvus kritērijus, un tam 
būtu jānozīmē efektīvas un faktiskas 
pārvaldes darbības, pieņemot galvenos 
lēmumus par apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem, ko veic 
pastāvīga vienība. Šim kritērijam nav jābūt 
atkarīgam no tā, vai personas datu apstrāde 
faktiski tiek veikta šajā vietā; personas datu 
apstrādei vai apstrādes darbībām 
nepieciešamo tehnisko līdzekļu un 
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galvenās institūcijas atrašanās vietai būtu 
jābūt galvenās pārvaldes institūcijas 
atrašanās vietai Savienībā.

tehnoloģiju esība un izmantošana pati par 
sevi nenozīmē šādas galvenās institūcijas 
atrašanās vietas esību un nav noteicošie 
kritēriji galvenās institūcijas atrašanās 
vietas noteikšanai. Uzņēmumu grupa var 
izvirzīt vienu galveno institūciju
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu iekļauts teksts no ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Uzņēmumu grupai būtu jāietver 
kontrolējošais uzņēmums un tā kontrolētie 
uzņēmumi, turklāt par kontrolējošu 
uzņēmumu būtu jāuzskata uzņēmums, kam 
var būt dominējoša ietekme uz citu 
uzņēmumu, piemēram, īpašumtiesību, 
finanšu līdzdalības vai reglamentējošu 
noteikumu dēļ, vai pilnvaras panākt 
personas datu aizsardzības noteikumu 
īstenošanu.

(28) Uzņēmumu grupai būtu jāietver 
kontrolējošais uzņēmums un tā kontrolētie 
uzņēmumi, turklāt par kontrolējošu 
uzņēmumu būtu jāuzskata uzņēmums, kam 
var būt dominējoša ietekme uz citu 
uzņēmumu, piemēram, īpašumtiesību, 
finanšu līdzdalības vai reglamentējošu 
noteikumu dēļ, vai pilnvaras panākt 
personas datu aizsardzības noteikumu 
īstenošanu. Uzņēmumu grupa var izvirzīt 
vienu galveno institūciju Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi. Lai noteiktu, kad 
persona ir uzskatāma par bērnu, šajā regulā 
būtu jāpārņem ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām definīcija.

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi, un bērni ir arī 
neaizsargāti patērētāji. Lai noteiktu, kad 
persona ir uzskatāma par bērnu, šajā regulā 
būtu jāpārņem ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām definīcija. Jo īpaši bērniem 
draudzīga valoda ir jāizmanto, lai 
nodrošinātu tiesības uz piekrišanu 
bērniem, kas vecāki par 13 gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi. Lai noteiktu, kad 
persona ir uzskatāma par bērnu, šajā regulā 
būtu jāpārņem ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām definīcija.

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi. Šāda aizsardzība ir 
īpaši svarīga, ņemot vērā sociālos tīklus, 
kur bērniem vajadzētu zināt to personu 
identitāti, ar kurām viņi sazinās. Lai 
noteiktu, kad persona ir uzskatāma par 
bērnu, šajā regulā būtu jāpārņem ANO 
Konvencijas par bērna tiesībām definīcija.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier
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Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi. Lai noteiktu, kad 
persona ir uzskatāma par bērnu, šajā
regulā būtu jāpārņem ANO Konvencijas 
par bērna tiesībām definīcija.

(29) Bērni ir pelnījuši īpašu savu personas 
datu aizsardzību, jo tie var pietiekami 
neapzināties riskus, sekas, aizsardzības 
pasākumus un savas tiesības saistībā ar 
personas datu apstrādi. Šāda aizsardzība ir 
īpaši svarīga saistībā ar sociālajiem 
tīkliem. Šajā regulā bērns būtu jādefinē 
kā persona, kas jaunāka par 18 gadiem. 
Ja datu apstrāde ir balstīta uz datu 
subjekta piekrišanu saistībā ar
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiešu piedāvāšanu bērnam, šajā regulā 
būtu jānošķir bērns, kurš sasniedzis 
13 gadu vecumu, un bērns, kurš nav 
sasniedzis 13 gadu vecumu un kuram 
nepieciešams augstāks aizsardzības 
līmenis, paredzot, ka piekrišanu dod vai 
apstiprina bērna vecāks vai aizbildnis.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Vieniem un tiem pašiem personas 
datiem var būt atšķirīga nozīme atkarībā 
no datu apstrādes apstākļiem un apstrādes 
radītajiem apdraudējumiem. Tādēļ 
pārziņiem būtu jāīsteno atbilstoši 
tehniskie un organizatoriskie pasākumi 
un procedūras saistībā ar datu apstrādes 
apstākļiem un radītajiem 
apdraudējumiem.

Or. en



AM\926396LV.doc 53/167 PE504.340v01-00

LV

Pamatojums

Datu subjekta adreses nozaudēšanai var būt dažādas sekas, piemēram, ja to pazaudējis 
mazumtirgotājs, kurš saglabājis adresi, lai piegādātu sūtījumu, vai ja to pazaudējis onkologs, 
kurš saglabājis adresi, lai izrakstītu rēķinu.

Grozījums Nr. 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Vieniem un tiem pašiem personas 
datiem var būt atšķirīga nozīme atkarībā 
no to apstrādes apstākļiem un apstrādes 
radītajiem apdraudējumiem Tādēļ 
pārziņiem būtu jāīsteno atbilstoši 
tehniskie un organizatoriskie pasākumi 
un procedūras saistībā ar datu apstrādes 
apstākļiem un radītajiem 
apdraudējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ievērojot šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka bērni bez vecāku vai 
aizbildņa piekrišanas vienmēr var piekļūt 
informācijas sabiedrības sniegtajiem 
preventīvajiem un konsultēšanas 
pakalpojumiem, piemēram, konsultēšanai 
tiešsaistē par seksuālu vardarbību, 
narkomānijas problēmām vai citām 
psiholoģiskām problēmām.
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Or. en

Pamatojums

(Sk. 8. panta jauno redakciju.)
Daži bērniem piedāvātie informācijas sabiedrības pakalpojumi ir balstīti uz to, ka bērni šos 
pakalpojumus var izmantot bez vecāku piekrišanas. Tas attiecas, piemēram, uz tiešsaistes 
forumiem seksuālās vardarbības upuriem. Ja netiks paredzēts izņēmums attiecībā uz šādiem 
gadījumiem, turpmāk, iespējams, vairs nebūs pieejami daži pakalpojumi, kas paredzēti 
bērniem, kuri meklē palīdzību situācijās, kad viņu vecāki vai likumīgie pārstāvji var būt cieši 
saistīti ar bērna problēmām.

Grozījums Nr. 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Darbinieku personas dati, jo īpaši 
sensitīvi dati par politiskajām interesēm 
un dalību un aktivitātēm arodbiedrībās, 
būtu jāaizsargā saskaņā ar Eiropas 
Pamattiesību hartas 8., 12. un 28. pantu 
un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8.
un 11. pantu, un šādus datus nekādā ziņā 
nedrīkst izmantot, lai iekļautu darbiniekus 
tā sauktajos melnajos sarakstos, ko nodod 
citiem uzņēmumiem, lai diskriminētu 
konkrētus darbiniekus.

Or. de

Grozījums Nr. 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Darbinieku personas dati, jo īpaši 
sensitīvi dati par politiskajām interesēm 
un dalību un aktivitātēm arodbiedrībās, 
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būtu jāaizsargā saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 8., 12., 27. 
un 28. pantu un Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 8. un 11. pantu. Darbinieku 
personas datus nedrīkst izmantot, lai 
iekļautu darbiniekus tā sauktajos 
melnajos sarakstos, ko nodod citiem 
uzņēmumiem, lai diskriminētu konkrētus 
darbiniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Jebkurai personas datu apstrādei būtu 
jābūt likumīgai, godprātīgai un 
caurskatāmai attiecīgajām personām. Jo 
īpaši konkrētajiem datu apstrādes nolūkiem 
būtu jābūt nepārprotamiem un likumīgiem 
un noteiktiem jau datu vākšanas laikā. 
Datiem būtu jābūt adekvātiem, atbilstīgiem 
un jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tas jo īpaši prasa 
nodrošināt, ka vākto datu apjoms nav 
pārmērīgs un to glabāšanas termiņš ir 
ierobežots līdz stingram minimumam. 
Personas dati būtu jāapstrādā tikai tad, ja 
apstrādes nolūku nav iespējams sasniegt 
citiem līdzekļiem. Ir jāveic visi pamatoti 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi 
personas dati tiek laboti vai dzēsti. Lai 
nodrošinātu, ka datus neglabā ilgāk, nekā 
tas ir nepieciešams, pārzinim būtu 
jānosaka termiņi, kad dati ir jādzēš vai 
periodiski jāpārskata.

(30) Jebkurai personas datu apstrādei būtu 
jābūt likumīgai, godprātīgai un 
pārredzamai attiecīgajām personām. Jo 
īpaši konkrētajiem datu apstrādes nolūkiem 
būtu jābūt nepārprotamiem un likumīgiem 
un noteiktiem jau datu vākšanas laikā. 
Datiem būtu jābūt adekvātiem, atbilstīgiem 
un jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tas jo īpaši prasa 
nodrošināt, ka vākto datu apjoms nav 
pārmērīgs un to glabāšanas termiņš ir 
ierobežots līdz stingram minimumam. 
Personas dati būtu jāapstrādā tikai tad, ja 
apstrādes nolūku nav iespējams sasniegt 
citiem līdzekļiem. Ir jāveic visi pamatoti 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi 
personas dati tiek laboti vai dzēsti.

Or. en



PE504.340v01-00 56/167 AM\926396LV.doc

LV

Grozījums Nr. 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Darbinieku personas dati, jo īpaši 
sensitīvi dati par politiskajām interesēm 
un dalību un aktivitātēm arodbiedrībās, 
būtu jāaizsargā saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 8., 12., 27. 
un 28. pantu un Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 8. un 11. pantu. Būtu jāievieš 
aizsardzības līdzekļi, lai izvairītos no 
gadījumiem, kad darbinieku personas 
datus izmanto, veidojot tā sauktos melnos 
sarakstus, ko nodod citiem uzņēmumiem 
vai personām, lai diskriminētu konkrētus 
darbiniekus.

Or. en

Pamatojums

Personas datus nedrīkst izmantot pret datu subjektu darba attiecību kontekstā.

Grozījums Nr. 435
Axel Voss

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai apstrāde būtu likumīga, personas 
datus būtu jāapstrādā, pamatojoties uz 
attiecīgās personas piekrišanu vai citu šajā 
regulā vai citā Savienības vai dalībvalsts 
likumā noteiktu leģitīmu pamatu un 
saskaņā ar šo regulu.

(31) Lai apstrāde būtu likumīga, personas 
datus būtu jāapstrādā, pamatojoties uz 
attiecīgās personas piekrišanu vai citu šajā 
regulā vai citā Savienības vai dalībvalsts 
likumā noteiktu leģitīmu pamatu un 
saskaņā ar šo regulu. Pārzinim dotajā 
atļaujā attiecībā uz personas datu apstrādi 
būtu jāiekļauj piekrišana apstrādāt 
personas datus kopā ar citiem kopīgiem 
pārziņiem, kā arī atļauja apstrādāt 
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personas datus apstrādātājam, kas atrodas 
Eiropas Savienībā vai ārpus tās.

Or. en

Pamatojums

Eiropas datu aizsardzības iestādes savā atzinumā WP 169 norādījušas, ka nepieciešams 
precizējums, lai mazinātu neskaidrību attiecībā uz datu pārziņa un apstrādātāja jēdzienu, jo 
neskaidrības sekas ir to principu un definīciju atšķirīga interpretācija, kas ieviesti, lai 
nodrošinātu saskaņošanu Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai apstrāde būtu likumīga, personas 
datus būtu jāapstrādā, pamatojoties uz 
attiecīgās personas piekrišanu vai citu šajā 
regulā vai citā Savienības vai dalībvalsts 
likumā noteiktu leģitīmu pamatu un 
saskaņā ar šo regulu.

(31) Lai apstrāde būtu likumīga, personas 
datus būtu jāapstrādā, pamatojoties uz 
attiecīgās personas piekrišanu vai citu šajā 
regulā vai citā Savienības vai dalībvalsts 
likumā noteiktu leģitīmu pamatu un 
saskaņā ar šo regulu. Ja bērnam vai 
personai nepiemīt tiesībspēja un 
rīcībspēja, piekrišanu dod datu subjekta 
likumīgais pārstāvis.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ja apstrāde pamatojas uz datu subjekta 
piekrišanu, pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums pierādīt, ka datu subjekts ir 
devis piekrišanu apstrādes darbībai. Jo 

(32) Ja apstrāde pamatojas uz datu subjekta 
piekrišanu, pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums pierādīt, ka datu subjekts ir 
devis piekrišanu apstrādes darbībai. Jo 
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īpaši saistībā ar rakstisku deklarāciju kādā 
citā jautājumā aizsardzības pasākumiem 
būtu jānodrošina, ka datu subjekts apzinās,
ka viņš sniedz piekrišanu un kādā apmērā 
viņš to dara.

īpaši saistībā ar rakstisku deklarāciju kādā 
citā jautājumā aizsardzības pasākumiem 
būtu jānodrošina, ka datu subjekts apzinās, 
ka viņš sniedz piekrišanu un kādā apmērā 
viņš to dara. Līdzīgi kā paredzēts 
civiltiesību noteikumos 
(Direktīva 93/13/EEK), rakstiskām 
deklarācijām (privātuma politika) jābūt 
pēc iespējas skaidrākām un 
pārredzamākām, ņemot vērā datu 
apstrādes formu. Rakstiskām 
deklarācijām nevajadzētu ietvert slēptus 
vai nelabvēlīgas nosacījumus, piemēram, 
par tiesībām nodot personas datus citiem 
pārziņiem vai par personas datu otrreizēju 
izmantošanu. Lai rosinātu pārziņus sniegt 
atbilstīgu informāciju, daļēji nelikumīgi 
nosacījumi būtu jāatzīst par spēkā 
neesošiem.

Or. en

Pamatojums

Datu subjekti nereti saskaras ar ārkārtīgi neskaidriem, apjomīgiem un sarežģītiem 
dokumentiem, kas attur viņus no iepazīšanās ar dokumentiem un liedz tos saprast. Ar šo 
grozījumu tiek ieviesti labi zināmi principi par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, 
lai risinātu šo problēmu. Tādējādi tiek nodrošināta arī iespēja atsaukties uz ilggadēju tiesu 
praksi, interpretējot regulu.

Grozījums Nr. 438
Louis Michel

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu, ka piekrišana ir brīva, 
būtu jāprecizē, ka piekrišana nav derīgs 
juridiskais pamats, ja personai nav īstas un 
brīvas izvēles un viņš pēcāk bez 
zaudējumiem nevar atteikties vai atsaukt 
savu izvēli.

(33) Lai nodrošinātu, ka piekrišana ir brīva, 
būtu jāprecizē, ka piekrišana nav derīgs 
juridiskais pamats, ja personai nav īstas un 
brīvas izvēles un tā pēcāk bez 
zaudējumiem, kuriem nav likumīga 
iemesla, nevar atteikties vai atsaukt savu 
izvēli. Ja personas dati, ko apstrādā, 
pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, 
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ir nepieciešami, lai sniegtu pakalpojumu 
vai nodrošinātu citu labumu datu 
subjektam, piekrišanas atsaukumam jābūt 
par iemeslu tam, ka pakalpojuma 
sniedzējs pārtrauc vai nepilda līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Piekrišana nav beztermiņa un zaudē 
savu juridisko spēku kā apstrādes 
juridiskais pamats, tiklīdz personas datu 
apstrāde vairs nav nepieciešama 
nolūkiem, kuriem dati sākotnēji vākti. Ja 
paredzēto nolūku sasniegšanu nav 
iespējams nepārprotami noteikt, pārzinim 
vismaz vienu reizi gadā būtu jāsniedz datu 
subjektam informācija saskaņā ar 
14. pantu un jāpieprasa datu subjektam 
sākotnējās piekrišanas apstiprinājums. Ja 
datu subjekts nesniedz pozitīvu atbildi, 
sākotnējā piekrišana būtu uzskatāma par 
spēku zaudējušu otrā kalendārā gada 
beigās pēc pirmreizējās apstrādes.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
33.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33b) Piekrišana būtu uzskatāma par 
derīgu juridisko pamatu tikai tādai 
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apstrādei, kas ir likumīga un tādējādi nav 
pārmērīga attiecībā pret mērķi. 
Nesamērīgu datu apstrādi nevar leģitimēt, 
iegūstot piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību 
kontekstā. Ja pārzinis ir valsts iestāde 
nevienlīdzība būtu saskatāma tikai īpašās 
datu apstrādes darbībās, kad valsts iestāde 
var uzlikt pienākumu, pamatojoties uz 
savām valsts iestādes pilnvarām, un 
piekrišanu nevar uzskatīt par brīvu, 
ņemot vērā datu subjekta intereses.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 

svītrots
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arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību 
kontekstā. Ja pārzinis ir valsts iestāde 
nevienlīdzība būtu saskatāma tikai īpašās 
datu apstrādes darbībās, kad valsts iestāde 
var uzlikt pienākumu, pamatojoties uz 
savām valsts iestādes pilnvarām, un 
piekrišanu nevar uzskatīt par brīvu, 
ņemot vērā datu subjekta intereses.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību 
kontekstā. Ja pārzinis ir valsts iestāde 
nevienlīdzība būtu saskatāma tikai īpašās 
datu apstrādes darbībās, kad valsts iestāde 
var uzlikt pienākumu, pamatojoties uz 
savām valsts iestādes pilnvarām, un 
piekrišanu nevar uzskatīt par brīvu, 
ņemot vērā datu subjekta intereses.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 444
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde, nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses. Pēdējie minētie 
nosacījumi nebūtu jāpiemēro, ja valsts 
iestāde rīkojas kā darba devējs.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 

(34) Piekrišanai nekad nebūtu jābūt par 
derīgu personas datu apstrādes juridisko 
pamatu arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās, kas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
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Ja pārzinis ir valsts iestāde nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

Ja pārzinis ir valsts iestāde, nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību 
kontekstā. Ja pārzinis ir valsts iestāde
nevienlīdzība būtu saskatāma tikai īpašās 
datu apstrādes darbībās, kad valsts iestāde 
var uzlikt pienākumu, pamatojoties uz 
savām valsts iestādes pilnvarām, un 
piekrišanu nevar uzskatīt par brīvu, ņemot 
vērā datu subjekta intereses.

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa.
Nevienlīdzība nepastāv, ja datus apstrādā 
darba attiecību kontekstā vai riska 
mazināšanas nolūkā. Ja pārzinis ir valsts 
iestāde, nevienlīdzība būtu saskatāma tikai 
īpašās datu apstrādes darbībās, kad valsts 
iestāde var uzlikt pienākumu, pamatojoties 
uz savām valsts iestādes pilnvarām, un 
piekrišanu nevar uzskatīt par brīvu, ņemot 
vērā datu subjekta intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

(34) Piekrišana būtu jādod brīvi un datu 
pārzinim neizdarot spiedienu. Piekrišanu 
nevar uzskatīt par brīvu, ja skaidri
saskatāmas nevienlīdzības dēļ datu 
subjekta un pārziņa attiecībās atteikums 
dot piekrišanu varētu radīt negatīvas 
finansiālas vai juridiskas sekas datu 
subjektam. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde, nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde nevienlīdzība 
būtu saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 

(34) Piekrišanai nebūtu jābūt par derīgu 
personas datu apstrādes juridisko pamatu 
arī tad, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas jo īpaši ir gadījumos, kad 
datu subjekts ir atkarīgs no pārziņa, cita 
starpā, ja personas datu apstrāde izpaužas 
kā darbinieka personas datu apstrāde, ko 
veic darba devējs darba attiecību kontekstā. 
Ja pārzinis ir valsts iestāde, nevienlīdzība 
saskatāma tikai īpašās datu apstrādes 
darbībās, kad valsts iestāde var uzlikt 
pienākumu, pamatojoties uz savām valsts 
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iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

iestādes pilnvarām, un piekrišanu nevar 
uzskatīt par brīvu, ņemot vērā datu 
subjekta intereses.

Or. de

Grozījums Nr. 449
Axel Voss

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ja apstrādi veic, izpildot pārziņa 
juridiskās saistības vai ja apstrāde ir 
nepieciešama, lai veiktu uzdevumu 
sabiedrības interesēs vai, īstenojot valsts 
varu, apstrādes pamatam būtu jābūt 
noteiktam Savienības tiesībās vai 
dalībvalsts tiesībās, ievērojot Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas prasības 
attiecībā uz tiesību un brīvību 
ierobežojumiem. Turklāt Savienības vai 
valstu tiesību aktiem ir jānosaka arī tas, vai 
pārzinim, kurš veic uzdevumu sabiedrības 
interesēs vai īstenojot valsts varu, jābūt 
valsts pārvaldes iestādei vai citai fiziskai 
vai juridiskai personai, kas ir publisko 
tiesību subjekts vai privāttiesību subjekts, 
kā piemēram, profesionāla apvienība.

(36) Ja apstrādi veic, izpildot pārziņa 
juridiskās saistības vai ja apstrāde ir 
nepieciešama, lai veiktu uzdevumu 
sabiedrības interesēs vai, īstenojot valsts 
varu, apstrādes pamatam būtu jābūt 
noteiktam Savienības tiesībās vai 
dalībvalsts tiesībās, ievērojot Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas prasības 
attiecībā uz tiesību un brīvību 
ierobežojumiem. Turklāt Savienības vai 
valstu tiesību aktiem ir jānosaka arī tas, vai 
pārzinim, kurš veic uzdevumu sabiedrības 
interesēs vai īstenojot valsts varu, jābūt 
valsts pārvaldes iestādei vai citai fiziskai 
vai juridiskai personai, kas ir publisko 
tiesību subjekts vai privāttiesību subjekts, 
piemēram, profesionāla apvienība. Datu 
apstrādi var veikt, arī pamatojoties uz 
līgumiem, kas paredzēti kolektīvajās 
darba tiesībās. Kolektīvajās darba tiesībās
paredzēti līgumi ir līgumi, kas noslēgti 
starp darba devējiem vai to pārstāvjiem un 
darbinieku pārstāvjiem vai starp 
minētajām pusēm un valsts struktūru 
valsts, nozares vai uzņēmuma līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Alexander Alvaro
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Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Personas datu apstrāde tāpat būtu 
jāuzskata par likumīgu, ja tā nepieciešama, 
lai aizsargātu kādas intereses, kas būtiski 
svarīgas datu subjekta dzīvei.

(37) Personas datu apstrāde tāpat būtu 
jāuzskata par likumīgu, ja tā nepieciešama, 
lai aizsargātu kādas intereses, kas būtiski 
svarīgas datu subjekta dzīvei, vai ja 
apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu 
tīkla vai informācijas sistēmas spēju 
pretoties nejaušiem gadījumiem vai 
nelikumīgām vai ļaunprātīgām darbībām, 
kas apdraud uzglabāto vai nosūtīto datu 
pieejamību, autentiskumu, integritāti vai 
konfidencialitāti, kā arī to saistīto 
pakalpojumu drošību, kurus piedāvā šie 
tīkli un sistēmas vai izmantojot kurus tie 
pieejami.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu tiek veicināta datu fiziska aizsardzība un tīklu drošība.

Grozījums Nr. 451
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Pārziņa likumīgās intereses var būt 
apstrādes juridiskais pamats, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības nav svarīgākas. To būs 
nepieciešams rūpīgi izvērtēt, jo īpaši, ja 
datu subjekts ir bērns, ņemot vērā, ka 
bērniem ir nepieciešama īpaša aizsardzība. 
Datu subjektam būtu jābūt tiesībām iebilst 
pret apstrādi, pamatojoties uz to īpašo 
stāvokli un bez maksas. Lai nodrošinātu 
pārskatāmību pārzinim būtu jāuzliek 

(38) Pārziņa likumīgās intereses var būt 
apstrādes juridiskais pamats, ja datu 
subjekta leģitīmās tiesības, kas balstītas uz 
datu subjekta attiecībām ar pārzini, vai
pamattiesības un brīvības, kas prasa 
personas datu aizsardzību, nav svarīgākas 
par pārziņa interesēm vai tiesībām un 
brīvību veikt uzņēmējdarbību. To būs 
nepieciešams rūpīgi izvērtēt, jo īpaši, ja 
datu subjekts ir bērns, ņemot vērā, ka 
bērniem ir nepieciešama īpaša aizsardzība. 
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pienākums skaidri informēt datu subjektu 
par pārziņa likumīgajām interesēm un datu 
subjekta tiesībām iebilst, turklāt būtu 
jāparedz pienākums dokumentēt šīs 
likumīgās intereses. Ņemot vērā, ka datu 
apstrādes juridisko pamatu valsts iestādēm 
ar likumu ir jānosaka likumdevējam, šis 
juridiskais pamats nebūtu piemērojams 
apstrādei, ko veic valsts iestādes, pildot 
savus uzdevumus.

Datu subjektam būtu jābūt tiesībām iebilst 
pret apstrādi, pamatojoties uz to īpašo 
stāvokli un bez maksas. Lai nodrošinātu 
pārredzamību, pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums skaidri informēt datu subjektu 
par pārziņa likumīgajām interesēm un datu 
subjekta tiesībām iebilst, turklāt būtu 
jāparedz pienākums dokumentēt šīs 
likumīgās intereses. Ņemot vērā, ka datu 
apstrādes juridisko pamatu valsts iestādēm 
ar likumu ir jānosaka likumdevējam, šis 
juridiskais pamats nebūtu piemērojams 
apstrādei, ko veic valsts iestādes, pildot 
savus uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Lai likumīgās intereses būtu apstrādes juridiskais pamats, pārziņiem jāņem vērā datu 
subjektu leģitīmās tiesības, taču datu subjektiem jāatzīst pārziņa tiesības un brīvības veikt 
uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 452
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

turklāt būtu jāparedz pienākums 
dokumentēt šīs likumīgās intereses. Ņemot 
vērā, ka datu apstrādes juridisko pamatu 
valsts iestādēm ar likumu ir jānosaka 
likumdevējam, šis juridiskais pamats 
nebūtu piemērojams apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Izņēmuma gadījumos pārziņa 
likumīgās intereses var būt apstrādes 
juridiskais pamats, ja datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un brīvības nav 
svarīgākas. To būs nepieciešams rūpīgi 
izvērtēt, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns, 
ņemot vērā, ka bērniem ir nepieciešama 
īpaša aizsardzība. Datu subjektam būtu 
jābūt tiesībām iebilst pret apstrādi bez 
maksas. Lai nodrošinātu pārredzamību,
pārzinim būtu jāuzliek pienākums skaidri 
informēt datu subjektu par pārziņa 
likumīgajām interesēm un datu subjekta 
tiesībām iebilst, turklāt būtu jāparedz 
pienākums dokumentēt šīs likumīgās 
intereses. Ņemot vērā, ka datu apstrādes 
juridisko pamatu valsts iestādēm ar likumu 
ir jānosaka likumdevējam, šis juridiskais 
pamats nebūtu piemērojams apstrādei, ko 
veic valsts iestādes, pildot savus 
uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Pārziņa likumīgās intereses var būt 
apstrādes juridiskais pamats, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības nav svarīgākas. To būs 
nepieciešams rūpīgi izvērtēt, jo īpaši, ja 
datu subjekts ir bērns, ņemot vērā, ka 
bērniem ir nepieciešama īpaša aizsardzība. 
Datu subjektam būtu jābūt tiesībām iebilst 
pret apstrādi, pamatojoties uz to īpašo 
stāvokli un bez maksas. Pārziņa likumīgās 
intereses var ietvert jo īpaši pārziņa preču 
un pakalpojumu tiešo tirgvedību un 
pārziņa prasību izpildi. Ja datu subjekts 
atsauc savu piekrišanu, pārzinim būtu 
jāatļauj arī atteikt turpmāku pakalpojumu 
sniegšanu, ja apstrāde ir nepieciešama 
saistībā ar pakalpojuma raksturu vai 
uzskaites sistēmas darbību. Lai 
nodrošinātu pārredzamību, pārzinim būtu 
jāuzliek pienākums skaidri informēt datu 
subjektu par pārziņa likumīgajām 
interesēm un datu subjekta tiesībām iebilst, 
turklāt būtu jāparedz pienākums 
dokumentēt šīs likumīgās intereses. Ņemot 
vērā, ka datu apstrādes juridisko pamatu 
valsts iestādēm ar likumu ir jānosaka 
likumdevējam, šis juridiskais pamats 
nebūtu piemērojams apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
38. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Pārziņa likumīgās intereses var būt 
apstrādes juridiskais pamats, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības nav svarīgākas. To būs 
nepieciešams rūpīgi izvērtēt, jo īpaši, ja 
datu subjekts ir bērns, ņemot vērā, ka 
bērniem ir nepieciešama īpaša aizsardzība. 
Datu subjektam būtu jābūt tiesībām iebilst 
pret apstrādi, pamatojoties uz to īpašo 
stāvokli un bez maksas. Lai nodrošinātu 

(38) Pārziņa vai trešās personas, vai 
personu, kuru interesēs datus apstrādā,
likumīgās intereses var būt apstrādes 
juridiskais pamats, ja datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un brīvības nav 
svarīgākas. To būs nepieciešams rūpīgi 
izvērtēt, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns, 
ņemot vērā, ka bērniem ir nepieciešama 
īpaša aizsardzība. Datu subjektam būtu 
jābūt tiesībām iebilst pret apstrādi, 
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pārskatāmību pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums skaidri informēt datu subjektu 
par pārziņa likumīgajām interesēm un datu 
subjekta tiesībām iebilst, turklāt būtu 
jāparedz pienākums dokumentēt šīs 
likumīgās intereses. Ņemot vērā, ka datu 
apstrādes juridisko pamatu valsts iestādēm 
ar likumu ir jānosaka likumdevējam, šis 
juridiskais pamats nebūtu piemērojams 
apstrādei, ko veic valsts iestādes, pildot 
savus uzdevumus.

pamatojoties uz to īpašo stāvokli un bez 
maksas. Lai nodrošinātu pārredzamību, 
pārzinim būtu jāuzliek pienākums skaidri 
informēt datu subjektu par pārziņa 
likumīgajām interesēm un datu subjekta 
tiesībām iebilst, turklāt būtu jāparedz 
pienākums dokumentēt šīs likumīgās 
intereses. Ņemot vērā, ka datu apstrādes 
juridisko pamatu valsts iestādēm ar likumu 
ir jānosaka likumdevējam, šis juridiskais 
pamats nebūtu piemērojams apstrādei, ko 
veic valsts iestādes, pildot savus 
uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Izņēmuma gadījumos precīzi 
noteiktas pārziņa likumīgās intereses var 
būt apstrādes juridiskais pamats, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības nav svarīgākas. Jo īpaši par 
likumīgām interesēm nebūtu uzskatāma 
tiešā tirgvedība. To būs nepieciešams 
rūpīgi izvērtēt, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns, ņemot vērā, ka bērniem ir 
nepieciešama īpaša aizsardzība. Datu 
subjektam būtu jābūt tiesībām iebilst pret 
apstrādi bez maksas. Lai nodrošinātu 
pārredzamību, pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums skaidri informēt datu subjektu 
par īpašām pārziņa likumīgajām interesēm 
un datu subjekta tiesībām iebilst, turklāt 
būtu jāparedz pienākums dokumentēt šīs 
īpašās likumīgās intereses, ko pārzinis 
iecerējis izmantot kā juridisko pamatu, un 
informēt valsts datu aizsardzības iestādi 
pirms jebkuras šādas apstrādes. Ņemot 
vērā, ka datu apstrādes juridisko pamatu 
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valsts iestādēm ar likumu ir jānosaka 
likumdevējam, šis juridiskais pamats 
nebūtu piemērojams apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 459
Françoise Castex
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Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Datu pārziņa veikta zaudējumu, 
piemēram, civilprasību un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu piemērošanas, 
novēršana vai ierobežošana būtu 
uzskatāma par likumīgām interesēm. 
Tiešā tirgvedība nebūtu uzskatāma par 
likumīgām interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Joanna Senyszyn

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Datu subjekta interesēm un 
pamattiesībām jābūt svarīgākām par datu 
pārziņa interesēm, ja personas datu 
apstrāde rada nopietnu risku, ka datu 
subjektam tiks radīti zaudējumi vai ka tiks 
pārkāptas kādas no datu subjektu 
pamattiesībām, kas paredzētas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Tiesisku prasījumu piemērošana 
datu subjektam, piemēram, parāda 
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iekasēšana vai civilprasības un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu piemērošana, būtu 
uzskatāmas par likumīgām interesēm ar 
nosacījumu, ka tiesiskais prasījums 
izvirzīts pirms personas datu vākšanas un 
apstrādes. Šis princips attiecas arī uz tāda 
kaitējuma novēršanu vai ierobežošanu, ko 
pārzinim radījis datu subjekts, piemēram, 
novēršot maksājumu saistību neizpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Personas datu apstrāde tiešās 
tirgvedības nolūkos būtu uzskatāma par 
likumīgām interesēm, ja pārzinis ir 
ieguvis datu subjekta personas datus 
saistībā ar produkta vai pakalpojuma 
pārdošanu un ja personas datus izmanto 
paša datu pārziņa līdzīgu produktu tiešai 
tirgvedībai.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek, 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
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zinātniskās izpētes nolūkos. Ja cits nolūks 
nav savienojams ar sākotnējo nolūku, 
kuram dati tika vākti, pārzinim būtu 
jāsaņem datu subjekta piekrišana šim 
citam nolūkam vai jārod apstrādei cits 
leģitīms pamats, lai tā būtu likumīga, jo 
īpaši saskaņā ar Savienības tiesībām vai 
dalībvalsts tiesībām, kas ir piemērojamas 
pārzinim. Jebkurā gadījumā būtu 
jānodrošina, ka tiek ievēroti šajā regulā 
noteiktie principi un jo īpaši datu subjekta 
tiesības uz informāciju par citiem apstrādes 
nolūkiem.

zinātniskās izpētes nolūkos. Jebkurā 
gadījumā būtu jānodrošina, ka tiek ievēroti 
šajā regulā noteiktie principi un jo īpaši 
datu subjekta tiesības uz informāciju par 
citiem apstrādes nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek, 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos. Ja cits nolūks 
nav savienojams ar sākotnējo nolūku, 
kuram dati tika vākti, pārzinim būtu 
jāsaņem datu subjekta piekrišana šim citam 
nolūkam vai jārod apstrādei cits leģitīms 
pamats, lai tā būtu likumīga, jo īpaši 
saskaņā ar Savienības tiesībām vai 
dalībvalsts tiesībām, kas ir piemērojamas 
pārzinim. Jebkurā gadījumā būtu 
jānodrošina, ka tiek ievēroti šajā regulā 
noteiktie principi un jo īpaši datu subjekta 
tiesības uz informāciju par citiem apstrādes 
nolūkiem.

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, piemēram, ja 
apstrāde ir nepieciešama vēstures, 
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos. 
Ja cits nolūks nav savienojams ar sākotnējo 
nolūku, kuram dati tika vākti, pārzinim 
būtu jāsaņem datu subjekta piekrišana šim 
citam nolūkam vai jārod apstrādei cits 
leģitīms pamats, lai tā būtu likumīga, jo 
īpaši saskaņā ar Savienības tiesībām vai 
dalībvalsts tiesībām, kas ir piemērojamas 
pārzinim. Jebkurā gadījumā būtu 
jānodrošina, ka tiek ievēroti šajā regulā 
noteiktie principi un jo īpaši datu subjekta 
tiesības uz informāciju par citiem apstrādes 
nolūkiem.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka vēstures, statistikas un zinātniski nolūki uzskatāmi par 
„savienojamiem” nolūkiem. Lai gan šķiet, ka tieši tāds bijis sākotnējā projekta mērķis, lai 
nodrošinātu atbilstību 1995. gadā pieņemtajai Datu aizsardzības direktīvai, vārdu „jo īpaši” 
lietojums rada neskaidrību. Šis grozījums tiek atbalstīts ar priekšlikumu 83. pantā iekļaut 
jaunu 2. daļu.

Grozījums Nr. 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos. Ja cits nolūks 
nav savienojams ar sākotnējo nolūku, 
kuram dati tika vākti, pārzinim būtu 
jāsaņem datu subjekta piekrišana šim citam 
nolūkam vai jārod apstrādei cits leģitīms 
pamats, lai tā būtu likumīga, jo īpaši 
saskaņā ar Savienības tiesībām vai 
dalībvalsts tiesībām, kas ir piemērojamas 
pārzinim. Jebkurā gadījumā būtu 
jānodrošina, ka tiek ievēroti šajā regulā 
noteiktie principi un jo īpaši datu subjekta 
tiesības uz informāciju par citiem apstrādes 
nolūkiem.

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek, 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, piemēram, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskos nolūkos. Ja cits nolūks nav 
savienojams ar sākotnējo nolūku, kuram 
dati tika vākti, pārzinim būtu jāsaņem datu 
subjekta piekrišana šim citam nolūkam vai 
jārod apstrādei cits leģitīms pamats, lai tā 
būtu likumīga, jo īpaši saskaņā ar 
Savienības tiesībām vai dalībvalsts 
tiesībām, kas ir piemērojamas pārzinim. 
Jebkurā gadījumā būtu jānodrošina, ka tiek 
ievēroti šajā regulā noteiktie principi un jo 
īpaši datu subjekta tiesības uz informāciju 
par citiem apstrādes nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos. Ja cits nolūks 
nav savienojams ar sākotnējo nolūku, 
kuram dati tika vākti, pārzinim būtu 
jāsaņem datu subjekta piekrišana šim citam 
nolūkam vai jārod apstrādei cits leģitīms 
pamats, lai tā būtu likumīga, jo īpaši 
saskaņā ar Savienības tiesībām vai 
dalībvalsts tiesībām, kas ir piemērojamas 
pārzinim. Jebkurā gadījumā būtu 
jānodrošina, ka tiek ievēroti šajā regulā 
noteiktie principi un jo īpaši datu subjekta 
tiesības uz informāciju par citiem apstrādes 
nolūkiem.

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek, 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, piemēram, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskos nolūkos. Ja cits nolūks nav 
savienojams ar sākotnējo nolūku, kuram 
dati tika vākti, pārzinim būtu jāsaņem datu 
subjekta piekrišana šim citam nolūkam vai 
jārod apstrādei cits leģitīms pamats, lai tā 
būtu likumīga, jo īpaši saskaņā ar 
Savienības tiesībām vai dalībvalsts 
tiesībām, kas ir piemērojamas pārzinim. 
Jebkurā gadījumā būtu jānodrošina, ka tiek 
ievēroti šajā regulā noteiktie principi un jo 
īpaši datu subjekta tiesības uz informāciju 
par citiem apstrādes nolūkiem.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu piedāvātais formulējums ir skaidrāks.

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

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos. Ja cits nolūks 
nav savienojams ar sākotnējo nolūku, 
kuram dati tika vākti, pārzinim būtu 
jāsaņem datu subjekta piekrišana šim citam 

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos. Ja cits nolūks 
nav savienojams ar sākotnējo nolūku, 
kuram dati tika vākti, pārzinim būtu 
jāsaņem datu subjekta piekrišana šim citam 
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nolūkam vai jārod apstrādei cits leģitīms 
pamats, lai tā būtu likumīga, jo īpaši 
saskaņā ar Savienības tiesībām vai 
dalībvalsts tiesībām, kas ir piemērojamas 
pārzinim. Jebkurā gadījumā būtu 
jānodrošina, ka tiek ievēroti šajā regulā 
noteiktie principi un jo īpaši datu subjekta 
tiesības uz informāciju par citiem 
apstrādes nolūkiem.

nolūkam vai jārod apstrādei cits leģitīms 
pamats, lai tā būtu likumīga.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, jo īpaši, ja apstrāde ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos. Ja cits nolūks 
nav savienojams ar sākotnējo nolūku, 
kuram dati tika vākti, pārzinim būtu 
jāsaņem datu subjekta piekrišana šim citam 
nolūkam vai jārod apstrādei cits leģitīms 
pamats, lai tā būtu likumīga, jo īpaši 
saskaņā ar Savienības tiesībām vai 
dalībvalsts tiesībām, kas ir piemērojamas 
pārzinim. Jebkurā gadījumā būtu 
jānodrošina, ka tiek ievēroti šajā regulā 
noteiktie principi un jo īpaši datu subjekta 
tiesības uz informāciju par citiem apstrādes 
nolūkiem.

(40) Personas datu apstrāde citos nolūkos 
būtu jāatļauj tikai tad, ja apstrāde notiek 
saskaņā ar tiem nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti. Ja cits nolūks nav 
savienojams ar sākotnējo nolūku, kuram 
dati tika vākti, pārzinim būtu jāsaņem datu 
subjekta piekrišana šim citam nolūkam vai 
jārod apstrādei cits leģitīms pamats, lai tā 
būtu likumīga, jo īpaši saskaņā ar 
Savienības tiesībām vai dalībvalsts 
tiesībām, kas ir piemērojamas pārzinim. 
Jebkurā gadījumā būtu jānodrošina, ka tiek 
ievēroti šajā regulā noteiktie principi un jo 
īpaši datu subjekta tiesības uz informāciju 
par citiem apstrādes nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Citiem nolūkiem savāktu personas 
datu apstrādi būtu jāatļauj veikt publiskas 
zinātniskās izpētes nolūkā, ja var pamatot 
savākto datu apstrādes zinātnisko 
svarīgumu. Padarot datus pieejamus 
publiskai zinātniskajai izpētei, būtu jāņem 
vērā integrēta privātuma aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Axel Voss

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Personas dati, kas pēc savas būtības ir 
īpaši sensitīvi un neaizsargāti saistībā ar 
pamattiesībām vai privātumu, ir īpaši 
jāaizsargā. Šādus datus nebūtu jāapstrādā, 
izņemot, ja datu subjekts tam nepārprotami 
piekrīt. Tomēr attiecībā uz īpašām 
vajadzībām būtu skaidri jāparedz atkāpes 
no šā aizlieguma, jo īpaši, ja apstrādi veic 
konkrētas asociācijas vai nodibinājumi 
savu likumīgo darbību ietvaros, kuru 
nolūks ir atļaut izmantot pamatbrīvības.

(41) Personas dati, kas pēc savas būtības ir 
īpaši sensitīvi un neaizsargāti saistībā ar 
pamattiesībām vai privātumu, ir īpaši 
jāaizsargā. Šādus datus nebūtu jāapstrādā, 
izņemot, ja datu subjekts tam nepārprotami 
piekrīt. Tomēr attiecībā uz īpašām 
vajadzībām būtu skaidri jāparedz atkāpes 
no šā aizlieguma, jo īpaši, ja apstrādi veic 
konkrētas asociācijas vai nodibinājumi, 
slēdzot vai izpildot līgumu ar datu 
subjektu vai īstenojot savas likumīgās 
darbības, kuru nolūks ir atļaut izmantot 
pamatbrīvības.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Louis Michel

Regulas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Personas dati, kas pēc savas būtības ir 
īpaši sensitīvi un neaizsargāti saistībā ar 
pamattiesībām vai privātumu, ir īpaši 
jāaizsargā. Šādus datus nebūtu jāapstrādā, 
izņemot, ja datu subjekts tam 
nepārprotami piekrīt. Tomēr attiecībā uz 
īpašām vajadzībām būtu skaidri jāparedz 
atkāpes no šā aizlieguma, jo īpaši, ja 
apstrādi veic konkrētas asociācijas vai 
nodibinājumi savu likumīgo darbību 
ietvaros, kuru nolūks ir atļaut izmantot 
pamatbrīvības.

(41) Personas dati, kas pēc savas būtības ir 
īpaši sensitīvi un neaizsargāti saistībā ar 
pamattiesībām vai privātumu, ir īpaši 
jāaizsargā. Taču, apstrādājot personas 
datus, būtu jāņem vērā apstrādes apstākļi. 
Tas jo īpaši nozīmē to, ka, lai uz datiem 
attiektos aizliegums, personas veselības 
datu apstrādes nolūkam jābūt atklāt 
informāciju par veselību. Šai sakarā būtu 
jāņem vērā visi apstrādes tiešie un netiešie 
nolūki. Lai piemērotu aizliegumu 
apstrādāt datus, būtu jāpietiek ar to, ka 
viens no apstrādes nolūkiem ietver 
informācijas par veselību izguvi.

Or. en

Grozījums Nr. 472
Louis Michel

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Atkāpes no sensitīvu datu kategoriju 
apstrādes aizlieguma būtu jāpieļauj arī tad, 
ja tās paredzētas likumā un tām paredzēti 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, lai 
aizsargātu personas datus un citas 
pamattiesības, ja to attaisno sabiedrības 
intereses un jo īpaši ar veselību saistītos 
nolūkos, ietverot, sabiedrības veselību un 
sociālo aizsardzību un veselības aprūpes 
pakalpojumu pārvaldi jo īpaši, lai 
nodrošinātu kvalitāti un rentabilitāti 
procedūrām, ko izmanto, lai izskatītu 
pakalpojumu un citu priekšrocību 
pieprasījumus veselības apdrošināšanas 
sistēmā, vai vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos.

(42) Šādi dati nebūtu jāapstrādā, izņemot, 
ja datu subjekts tam nepārprotami piekrīt. 
Tomēr attiecībā uz īpašām vajadzībām 
būtu skaidri jāparedz atkāpes no šā 
aizlieguma, jo īpaši, ja apstrādi veic 
konkrētas asociācijas vai nodibinājumi 
savu likumīgo darbību ietvaros, kuru 
nolūks ir atļaut izmantot pamatbrīvības.
Atkāpes no sensitīvu datu kategoriju 
apstrādes aizlieguma būtu jāpieļauj arī tad, 
ja tās paredzētas likumā un tām paredzēti 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, lai 
aizsargātu personas datus un citas 
pamattiesības, ja to attaisno sabiedrības 
intereses un jo īpaši ar veselību saistītos 
nolūkos, ietverot sabiedrības veselību, 
piemēram, aizsardzību pret nopietniem 
pārrobežu veselības apdraudējumiem vai 
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pasākumus, lai nodrošinātu augstus 
kvalitātes un drošības standartus, tostarp 
attiecībā uz zālēm vai medicīnas 
produktiem, un sociālo aizsardzību, un 
veselības aprūpes pakalpojumu pārvaldi jo 
īpaši, lai nodrošinātu kvalitāti un 
rentabilitāti procedūrām, ko izmanto, lai 
izskatītu pakalpojumu un citu priekšrocību 
pieprasījumus veselības apdrošināšanas 
sistēmā, vai vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Atkāpes no sensitīvu datu kategoriju 
apstrādes aizlieguma būtu jāpieļauj arī tad, 
ja tās paredzētas likumā un tām paredzēti 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, lai 
aizsargātu personas datus un citas 
pamattiesības, ja to attaisno sabiedrības 
intereses un jo īpaši ar veselību saistītos 
nolūkos, ietverot, sabiedrības veselību un 
sociālo aizsardzību un veselības aprūpes 
pakalpojumu pārvaldi jo īpaši, lai 
nodrošinātu kvalitāti un rentabilitāti 
procedūrām, ko izmanto, lai izskatītu 
pakalpojumu un citu priekšrocību 
pieprasījumus veselības apdrošināšanas 
sistēmā, vai vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos.

(42) Atkāpes no sensitīvu datu kategoriju 
apstrādes aizlieguma būtu jāpieļauj arī tad, 
ja tās paredzētas likumā un tām paredzēti 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, lai 
aizsargātu personas datus un citas 
pamattiesības, ja to attaisno sabiedrības 
intereses un jo īpaši ar veselību saistītos 
nolūkos, ietverot sabiedrības veselību un 
sociālo aizsardzību, un veselības aprūpes 
pakalpojumu pārvaldi jo īpaši, lai 
nodrošinātu kvalitāti un rentabilitāti 
procedūrām, ko izmanto, lai izskatītu 
pakalpojumu un citu priekšrocību 
pieprasījumus veselības apdrošināšanas 
sistēmā, vai vēstures, statistikas un 
zinātniskos nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu 
pārzinim nebūtu jāuzliek pienākums iegūt 
papildu informāciju, lai identificētu datu 
subjektu, ja ieguves vienīgais nolūks ir 
kāda šīs regulas noteikuma ievērošana. Ja 
ir izteikts pieprasījums piekļūt datiem, datu 
pārzinim būtu jāpiešķir tiesības prasīt datu 
subjektam papildu informāciju, kas ļautu 
datu pārzinim noteikt personas datus, kurus 
šī persona meklē.

(45) Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu 
pārzinim nebūtu jāuzliek pienākums iegūt 
papildu informāciju, lai identificētu datu 
subjektu, ja ieguves vienīgais nolūks ir 
kāda šīs regulas noteikuma ievērošana. Ja 
ir izteikts pieprasījums piekļūt datiem, datu 
pārzinim būtu jāpiešķir tiesības prasīt datu 
subjektam papildu informāciju, kas ļautu 
datu pārzinim noteikt personas datus, kurus 
šī persona meklē. Ja datu subjekts var 
sniegt šādus datus, būtu jānovērš iespēja, 
ka pārziņi atsaucas uz informācijas 
neesamību, lai atteiktu piekļuves 
pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45a) Tiesību uz personas datu 
aizsardzību pamatā ir datu subjekta 
tiesības kontrolēt apstrādātos personas 
datus. Šai sakarā datu subjektam būtu 
jāpiešķir skaidri noteiktas un 
nepārprotamas tiesības saņemt 
pārredzamu, skaidru un viegli saprotamu 
informāciju par viņa personas datu 
apstrādi, tiesībām uz piekļuvi viņa 
personas datiem un to labošanu un 
dzēšanu, kā arī tiesībām uz datu 
pārnesamību un tiesībām iebilst pret 
profilēšanu. Turklāt būtu jāparedz arī 
iespēja datu subjektam iesniegt sūdzību 
kompetentai datu aizsardzības iestādei par 
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pārziņa vai apstrādātāja veiktu personas 
datu apstrādi un uzsākt procesuālas 
darbības, lai īstenotu savas tiesības, kā arī 
tiesības uz kompensāciju un tādu 
zaudējumu segšanu, kas radušies 
nelikumīgu apstrādes darbību vai ar šo 
regulu nesaderīgu darbību dēļ. Šīs 
regulas noteikumiem būtu jāstiprina, 
jāprecizē, jānodrošina un, ja 
nepieciešams, jākodificē minētās tiesības.

Or. hu

Grozījums Nr. 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Datu subjekti būtu jāinformē par 
datu apstrādes darbībām, ko veic vienība, 
ar kuru datu subjekti saskaras, 
neapgrūtinot datu subjektus ar pārmērīgi 
lielu tiem sniegtās informācijas 
daudzumu. Tādēļ pārredzama un 
saprotama informācijas sniegšanas 
politika ir ikvienas datu apstrādes 
sistēmas galvenais elements. Lai 
nodrošinātu datu aizsardzības politikas 
ātrāku izpratni un labāku salīdzināmību, 
sniedzot informāciju datu subjektam, 
pārziņiem vispirms būtu jāiepazīstina ar 
saīsinātu piktogrammu veidā apkopotu 
informācijas sniegšanas politiku un tikai 
pēc tam jāsniedz sīks informācijas 
politikas apraksts. Būtu jāveic šādas 
piktogrammu veidā apkopotas 
informācijas sniegšanas politikas 
standartizācija, lai to varētu piedāvāt 
rakstiskā un elektroniskā formātā un lai 
tā būtu viegli lasāma, izmantojot mobilās 
ierīces. Vēlāk datu subjektiem var sniegt 
plašākus skaidrojumus vai papildu 
piezīmes kā daļu no sīkāk izstrādātiem 
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noteikumiem par informācijas sniegšanu. 
Ja standartizētu informācijas sniegšanas 
politiku dara zināmu elektroniski, tai 
jābūt mašīnlasāmai, lai būtu iespējams 
izmantot inovatīvas ieviešanas sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Būtu jāparedz kārtība, kas atvieglotu 
datu subjektam šajā regula paredzēto 
tiesību izmantošanu, tai skaitā mehānismi, 
kā bez maksas pieprasīt piekļuvi datiem, to 
labošanu un dzēšanu un kā izmantot 
tiesības iebilst. Pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums atbildēt uz datu subjekta 
pieprasījumiem noteiktā termiņā un minēt 
iemeslus, kāpēc datu subjekta pieprasījums 
nav izpildāms.

(47) Būtu jāparedz kārtība, kas atvieglotu 
datu subjektam šajā regula paredzēto 
tiesību izmantošanu, tai skaitā mehānismi, 
kā bez maksas pieprasīt piekļuvi datiem, to 
labošanu un dzēšanu un kā izmantot 
tiesības iebilst. Pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums atbildēt uz datu subjekta 
pieprasījumiem saprātīgā termiņā un minēt 
iemeslus, kāpēc datu subjekta pieprasījums 
nav izpildāms.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Būtu jāparedz kārtība, kas atvieglotu 
datu subjektam šajā regula paredzēto 
tiesību izmantošanu, tai skaitā mehānismi, 
kā bez maksas pieprasīt piekļuvi datiem, to 
labošanu un dzēšanu un kā izmantot 
tiesības iebilst. Pārzinim būtu jāuzliek 
pienākums atbildēt uz datu subjekta 

(47) Būtu jāparedz kārtība, kas atvieglotu 
datu subjektam šajā regula paredzēto 
tiesību izmantošanu, tai skaitā mehānismi, 
kā pieprasīt piekļuvi datiem, to labošanu un 
dzēšanu un kā izmantot tiesības iebilst. 
Pārzinim būtu jāuzliek pienākums atbildēt 
uz datu subjekta pieprasījumiem noteiktā 
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pieprasījumiem noteiktā termiņā un minēt 
iemeslus, kāpēc datu subjekta pieprasījums 
nav izpildāms.

termiņā un minēt iemeslus, kāpēc datu 
subjekta pieprasījums nav izpildāms.

Or. en

Grozījums Nr. 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(48) Godprātīgas un pārredzamas
apstrādes principi nozīmē, ka datu 
subjektam būtu jābūt informētam jo īpaši 
par apstrādes darbībām un to nolūkiem, cik 
ilgi datus glabās, un, ja tas nav iespējams, 
par kritērijiem, ko izmanto, lai noteiktu 
datu glabāšanas periodu, kā arī par 
piekļuves, labošanas vai dzēšanas tiesībām 
un par tiesībām iesniegt sūdzību. Ja datus 
vāc no datu subjekta, datu subjekts būtu 
jāinformē, vai viņam ir pienākums sniegt 
datus un kādas būs sekas, ja viņš šos datus 
nesniegs.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Louis Michel

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Godprātīgas un caurskatāmas
apstrādes principi nozīmē, ka datu 
subjektam būtu jābūt informētam jo īpaši 
par apstrādes darbībām un to nolūkiem, cik 
ilgi datus glabās, par piekļuves, labošanas 
vai dzēšanas tiesībām un par tiesībām 

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

iesniegt sūdzību. Informācijas par 
personas datu glabāšanas ilgumu 
detalizācijas līmenis var atšķirties 
atkarībā no īpašiem apstākļiem. Ja 
iespējams, personas datu glabāšanas 
ilgumu var izteikt ar konkrētu laika 
grafiku, taču citos gadījumos pietiek ar to, 
ka norādīta atsauce uz termiņu, 
piemēram, noteikumiem par noilgumu. Ja 
datus vāc no datu subjekta, datu subjekts 
būtu jāinformē, vai viņam ir pienākums 
sniegt datus un kādas būs sekas, ja viņš šos 
datus nesniegs.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 482
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Pārzinim vai apstrādātājam būtu 
jāpublicē informācija par to, cik bieži 
personas datus pieprasījusi policija un 
tiesu iestādes, no kurām valstīm pienākuši 
šie pieprasījumi un cik bieži šādi 
pieprasījumi pilnībā vai daļēji noraidīti.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Axel Voss

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ar grozījumu iekļauts teksts no IMCO atzinuma.

Grozījums Nr. 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Jebkurai personai būtu jābūt tiesībām 
piekļūt datiem, kas par viņu savākti, un 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 486
Louis Michel

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

informācijas drošības aizsardzību vai 
intelektuālā īpašuma tiesības un jo īpaši 
autortiesības, ar ko aizsargāta 
programmatūra. Tomēr šādu apsvērumu 
rezultāts nedrīkstētu būt tāds, ka datu 
subjektam tiek liegta jebkāda informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
52. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Pārzinim būtu jāizmanto visi saprātīgi 
pasākumi, lai pārbaudītu datu subjekta, kas 
izdara pieprasījumu, identitāti, jo īpaši 
saistībā ar tiešsaistes pakalpojumiem un 
tiešsaistes identifikatoriem. Pārzinim 
nebūtu jāglabā personas dati, ja vienīgais 
šādas glabāšanas nolūks ir būt spējīgam 
reaģēt uz iespējamiem pieprasījumiem.

(52) Pārzinim būtu jāizmanto visi saprātīgi 
pasākumi, ņemot vērā produktu vai 
sniegto pakalpojumu vai citādi pārziņa un 
datu subjekta attiecības, kā arī 
apstrādājamo personas datu jutīgumu, lai 
pārbaudītu datu subjekta, kas izdara 
pieprasījumu, identitāti, jo īpaši saistībā ar 
tiešsaistes pakalpojumiem un tiešsaistes 
identifikatoriem. Pārzinim nebūtu jāglabā 
personas dati un nebūtu jāuzliek 
pienākums glabāt šādus datus, ja vienīgais 
šādas glabāšanas nolūks ir būt spējīgam 
reaģēt uz iespējamiem pieprasījumiem.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos, lai ievērotu prasību par tiesībām uz piekļuvi, datu pārzinim vajadzēs savākt 
(vairāk) personas datus no datu subjekta, lai apmierinātu pieprasījumu. Atbilstoši datu 
minimizācijas principam šādas iespējamās sekas vajadzētu novērst.

Grozījums Nr. 489
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datu labošanu. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
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regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

Or. en

Pamatojums

„Tiesības tikt aizmirstam” ir tiesības, kas šajā regulā nav paredzētas. Lietojot šo terminu, 
datu subjektiem tiek solītas tiesības, kuru viņiem faktiski nav. Pēc iespējas jānostiprina 
tiesības uz datu dzēšanu un jāņem vērā iespējamās grūtības saistībā ar personas datu 
dzēšanu internetā. Tas izdarāms, nevis solot neesošas tiesības, izmantojot maldinošus 
jēdzienus, bet gan stiprinot tiesības uz datu dzēšanu.

Grozījums Nr. 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datu labošanu un „tiesībām uz 
datu dzēšanu”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
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subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datu labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas, 
kompleksās un zinātniskās izpētes nolūkos, 
pamatojoties uz sabiedrības interesēm 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā, 
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tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

veselības datu apstrādei veselības aprūpes 
nolūkos, lai izmantotu tiesības uz vārda un 
informācijas brīvību, kad to paredz likums 
vai ja pastāv iemesls dzēšanas vietā 
ierobežot datu apstrādi.

Or. en

Pamatojums

Tiesības tikt aizmirstam nevajadzētu piemērot personas datiem par veselību, ja šos datus 
apstrādā veselības aprūpes nolūkos, kā noteikts 81. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Datu 
subjekta īpaši svarīgās interesēs ir glabāt pilnīgu informāciju par viņu veselību, lai 
nodrošinātu piemērotāko aprūpi un ārstēšanu viņa dzīves laikā.

Grozījums Nr. 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datu labošanu. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
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tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datu labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi. 
Taču šādos gadījumos un, ciktāl būtu 
jāprevalē datu subjekta pamatbrīvībām, 
tiesībām un interesēm, būtu jāparedz 
iespēja datu subjektam īstenot tiesības 
iebilst pret saišu veidošanu uz šādiem 
datiem, to kopēšanu vai reproducēšanu, ja 
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šie dati nav nepieciešami minētajiem 
nolūkiem.

Or. es

Pamatojums

Tiesību tikt aizmirstam izņēmumi ietver situācijas, kas raksturīgas digitālajai videi, kurās 
šādu datu pārsūtīšana internetā un, izmantojot meklētājprogrammas, var radīt kaitējumu datu 
subjektam, kas viņam nebūtu jācieš. Izplatīšana un vispārēja piekļuve ir ierobežota 
gadījumos, kad datu subjekta pamatbrīvības, tiesības un intereses prevalē ar nosacījumu, ka 
tās nav galvenais arguments, kas attaisno sākotnējo datu saglabāšanu.

Grozījums Nr. 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datu labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, kā arī 
veselības aprūpes nolūkos saskaņā ar 
81. pantu, lai izmantotu tiesības uz vārda 
un informācijas brīvību, kad to paredz 
likums, vai ja pastāv iemesls dzēšanas vietā 
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dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi. ierobežot datu apstrādi.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu šā apsvēruma atbilstību 81. panta formulējumam.

Grozījums Nr. 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datu labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskos nolūkos, pamatojoties uz 
sabiedrības interesēm sabiedrības veselības 
aizsardzības jomā, lai izmantotu tiesības uz 
vārda un informācijas brīvību, kad to 
paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

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

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datu labošanu un tiesībām, ka 
šādi dati tiek izdzēsti, ja šādu datu 
glabāšana nav paredzēta šajā regulā. Jo 
īpaši datu subjektiem būtu jābūt tiesībām 
uz viņu personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, kā arī 
veselības aprūpes nolūkos saskaņā ar 
81. pantu, lai izmantotu tiesības uz vārda 
un informācijas brīvību, kad to paredz 
likums, vai ja pastāv iemesls dzēšanas vietā 
ierobežot datu apstrādi. Tāpat tiesības uz 
dzēšanu nebūtu jāpiemēro, ja personas 
datu saglabāšana nepieciešama, lai 
izpildītu līgumu, kas noslēgts ar datu 
subjektu, vai ja ir normatīva prasība šos 
datus saglabāt, vai finanšu noziegumu 
novēršanas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi
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Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datus labošanu un „tiesībām tikt 
aizmirstam”, ja šādu datu glabāšana nav 
paredzēta šajā regulā. Jo īpaši datu 
subjektiem būtu jābūt tiesībām uz viņu 
personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, pamatojoties 
uz sabiedrības interesēm sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā, lai izmantotu 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
kad to paredz likums, vai ja pastāv iemesls 
dzēšanas vietā ierobežot datu apstrādi.

(53) Personai būtu jābūt tiesībām uz viņa 
personas datu labošanu un tiesībām, ka 
šādi dati tiek izdzēsti, ja šādu datu 
glabāšana nav paredzēta šajā regulā. Jo 
īpaši datu subjektiem būtu jābūt tiesībām 
uz viņu personas datu dzēšanu un apstrādes 
neturpināšanu, ja dati vairs nav 
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem 
tie iegūti vai citādi apstrādāti, ja datu 
subjekts ir atsaucis piekrišanu apstrādei, 
vai ja datu subjekts iebilst pret savu 
personas datu apstrādi, vai ja viņu personas 
datu apstrāde citā veidā ir pretrunā ar šo 
regulu. Šīs tiesības ir īpaši svarīgas, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu kā bērns, 
pilnībā neapzinoties ar apstrādi saistītos 
riskus un vēlāk vēlas izņemt šādus 
personas datus jo īpaši no interneta. Tomēr 
datu turpmāka saglabāšana būtu jāatļauj, ja 
tas ir nepieciešams vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, kā arī 
veselības aprūpes nolūkos saskaņā ar 
81. pantu, lai izmantotu tiesības uz vārda 
un informācijas brīvību, kad to paredz 
likums, vai ja pastāv iemesls dzēšanas vietā 
ierobežot datu apstrādi. Tāpat tiesības uz 
dzēšanu nebūtu jāpiemēro, ja personas 
datu saglabāšana nepieciešama, lai 
izpildītu līgumu, kas noslēgts ar datu 
subjektu, vai ja ir normatīva prasība šos 
datus saglabāt, vai finanšu noziegumu 
novēršanas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 498
Axel Voss

Regulas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Datu subjektam vajadzētu vienmēr 
būt iespējai sniegt visaptverošu piekrišanu 
izmantot viņa datus vēstures, statistikas 
un zinātniskās izpētes nolūkiem un 
jebkurā brīdi atsaukt šādu piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama visaptveroša piekrišana zinātniskās izpētes veikšanai medicīnas jomās, kurās 
cita starpā lielā mērā izmanto biobankas un audu bankas. Biobankas ir bioloģisko paraugu 
un datu krātuves, kas izveidotas noteiktā laikposmā un ko izmanto medicīnas pētījumiem un 
diagnostikai. Iespēja datu subjektam sniegt visaptverošu piekrišanu viņa pirmās tikšanās ar 
ārstu laikā ļauj pētniekiem izmantot šos datus, nevēršoties pie datu subjekta saistībā ar katru 
nelielo pētījumu, ko viņi veic.

Grozījums Nr. 499
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai stiprinātu „tiesības tikt 
aizmirstam” tiešsaistes vidē, tiesības uz 
datu dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro 
tā, lai pārzinim, kas ir publicējis personas 
datus, būtu pienākums informēt trešās 
personas, kas apstrādā šādus datus, ka 
datu subjekts ir pieprasījis dzēst visas 
saites uz šiem personas datiem, to kopijas 
vai atveidojumus. Lai nodrošinātu šo 
informāciju, pārzinim būtu jāveic visi 
saprātīgi pasākumi, ietverot arī tehniskos 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publicēšanu pārzinis ir atbildīgs. Saistībā 
ar personas datu publicēšanu, ko veikusi 
trešā puse, pārzinis būtu jāuzskata par 
atbildīgu par šo publicēšanu, ja pārzinis ir 
atļāvis trešai pusei publicēt datus.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai stiprinātu „tiesības tikt 
aizmirstam” tiešsaistes vidē, tiesības uz 
datu dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro 
tā, lai pārzinim, kas ir publicējis personas 
datus, būtu pienākums informēt trešās 
personas, kas apstrādā šādus datus, ka 
datu subjekts ir pieprasījis dzēst visas 
saites uz šiem personas datiem, to kopijas 
vai atveidojumus. Lai nodrošinātu šo 
informāciju, pārzinim būtu jāveic visi 
saprātīgi pasākumi, ietverot arī tehniskos 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publicēšanu pārzinis ir atbildīgs. Saistībā 
ar personas datu publicēšanu, ko veikusi 
trešā puse, pārzinis būtu jāuzskata par 
atbildīgu par šo publicēšanu, ja pārzinis ir 
atļāvis trešai pusei publicēt datus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai stiprinātu „tiesības tikt 
aizmirstam” tiešsaistes vidē, tiesības uz 
datu dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro tā, 
lai pārzinim, kas ir publicējis personas 
datus, būtu pienākums informēt trešās 
personas, kas apstrādā šādus datus, ka datu 

(54) Lai stiprinātu „tiesības uz datu 
dzēšanu” tiešsaistes vidē, tiesības uz datu 
dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro tā, lai 
pārzinim, kas ir publicējis personas datus, 
būtu pienākums informēt trešās personas, 
kas apstrādā šādus datus, ka datu subjekts 
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subjekts ir pieprasījis dzēst visas saites uz 
šiem personas datiem, to kopijas vai 
atveidojumus. Lai nodrošinātu šo 
informāciju, pārzinim būtu jāveic visi 
saprātīgi pasākumi, ietverot arī tehniskos 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publicēšanu pārzinis ir atbildīgs. Saistībā ar 
personas datu publicēšanu, ko veikusi trešā 
puse, pārzinis būtu jāuzskata par atbildīgu 
par šo publicēšanu, ja pārzinis ir atļāvis 
trešai pusei publicēt datus.

ir pieprasījis dzēst visas saites uz šiem 
personas datiem, to kopijas vai 
atveidojumus. Lai nodrošinātu šo 
informāciju, pārzinim būtu jāveic visi 
saprātīgi pasākumi, ietverot arī tehniskos 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publicēšanu pārzinis ir atbildīgs. Saistībā ar 
personas datu publicēšanu, ko veikusi trešā 
puse, pārzinis būtu jāuzskata par atbildīgu 
par šo publicēšanu, ja pārzinis ir atļāvis 
trešai pusei publicēt datus.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai stiprinātu „tiesības tikt 
aizmirstam” tiešsaistes vidē, tiesības uz 
datu dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro tā, 
lai pārzinim, kas ir publicējis personas 
datus, būtu pienākums informēt trešās 
personas, kas apstrādā šādus datus, ka datu 
subjekts ir pieprasījis dzēst visas saites uz 
šiem personas datiem, to kopijas vai 
atveidojumus. Lai nodrošinātu šo 
informāciju, pārzinim būtu jāveic visi 
saprātīgi pasākumi, ietverot arī tehniskos 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publicēšanu pārzinis ir atbildīgs. Saistībā ar 
personas datu publicēšanu, ko veikusi trešā 
puse, pārzinis būtu jāuzskata par atbildīgu 
par šo publicēšanu, ja pārzinis ir atļāvis 
trešai pusei publicēt datus.

(54) Lai stiprinātu „tiesības tikt 
aizmirstam” tiešsaistes vidē, tiesības uz 
datu dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro tā, 
lai pārzinim, kas ir publicējis personas 
datus, ja iespējams, būtu pienākums dzēst 
publicētos personas datus, ņemot vērā 
īpašos apstākļus, kādos dati publicēti, kā 
arī datu subjekta un apstrādātāja 
pienākumus. Ja iespējams, apstrādātājam 
būtu jāinformē trešās personas, kas 
apstrādā šādus datus, ka datu subjekts ir 
pieprasījis dzēst visas saites uz šiem 
personas datiem, to kopijas vai 
atveidojumus. Lai nodrošinātu šo 
informāciju, pārzinim būtu jāveic visi 
saprātīgi pasākumi, ietverot arī tehniskos 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publicēšanu pārzinis ir atbildīgs. Saistībā ar 
personas datu publicēšanu, ko veikusi trešā 
puse, pārzinis būtu jāuzskata par atbildīgu 
par šo publicēšanu, ja pārzinis ir atļāvis 
trešai pusei publicēt datus.

Or. en
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Grozījums Nr. 503
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai stiprinātu „tiesības tikt 
aizmirstam” tiešsaistes vidē, tiesības uz 
datu dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro tā, 
lai pārzinim, kas ir publicējis personas
datus, būtu pienākums informēt trešās 
personas, kas apstrādā šādus datus, ka datu 
subjekts ir pieprasījis dzēst visas saites uz 
šiem personas datiem, to kopijas vai 
atveidojumus. Lai nodrošinātu šo 
informāciju, pārzinim būtu jāveic visi 
saprātīgi pasākumi, ietverot arī tehniskos 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publicēšanu pārzinis ir atbildīgs. Saistībā ar 
personas datu publicēšanu, ko veikusi trešā 
puse, pārzinis būtu jāuzskata par atbildīgu 
par šo publicēšanu, ja pārzinis ir atļāvis 
trešai pusei publicēt datus.

(54) Lai stiprinātu „tiesības tikt 
aizmirstam” tiešsaistes vidē, tiesības uz 
datu dzēšanu būtu paplašināti jāpiemēro tā, 
lai pārzinim, kas ir publicējis personas 
datus, būtu pienākums informēt trešās 
personas, kas apstrādā šādus datus, ka datu 
subjekts ir pieprasījis dzēst visas saites uz 
šiem personas datiem, to kopijas vai 
atveidojumus. Lai nodrošinātu šo 
informāciju, pārzinim būtu jāveic visi 
saprātīgi pasākumi, ietverot arī tehniskos 
pasākumus, saistībā ar datiem, par kuru 
publicēšanu pārzinis ir atbildīgs. Ja 
pārziņa veiktie pasākumi bijuši neefektīvi 
vai ja pārzinis nav atrodams, vairs 
nepastāv vai datu subjekts ar to nevar 
sazināties, būtu jāparedz tiesības datu 
subjektam pieprasīt trešai pusei dzēst visas 
saites uz datiem vai to kopijas, vai 
atveidojumus. Saistībā ar personas datu 
publicēšanu, ko veikusi trešā puse, pārzinis 
būtu jāuzskata par atbildīgu par šo 
publicēšanu, ja pārzinis ir atļāvis trešai 
pusei publicēt datus.

Or. es

Pamatojums

Ja pārziņa vainas dēļ nav iespējams īstenot tiesības tikt aizmirstam, būtu jāparedz tiesības 
datu subjektam vērsties tieši pie trešās puses, kas izmanto viņa personas datus.

Grozījums Nr. 504
Louis Michel
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Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Lai vēl vairāk stiprinātu kontroli pār 
saviem datiem un piekļuves tiesības, datu 
subjektam gadījumos, kad personas datus 
apstrādā elektroniskiem līdzekļiem un 
strukturētā un plaši izmantotā formātā, 
vajadzētu būt tiesībām iegūt savu datu 
kopiju plaši izmantotā elektroniskā 
formātā. Datu subjektam būtu jāatļauj arī 
nosūtīt datus, ko viņš ir sniedzis, no 
vienas automatizētas lietotnes, piemēram, 
sociālā tīkla, uz citu. Tas būtu 
piemērojams, ja datu subjekts sniedza 
datus automatizētas apstrādes sistēmai, 
pamatojoties uz piekrišanu vai izpildot 
līgumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 505
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Lai vēl vairāk stiprinātu kontroli pār 
saviem datiem un piekļuves tiesības, datu 
subjektam gadījumos, kad personas datus 
apstrādā elektroniskiem līdzekļiem un 
strukturētā un plaši izmantotā formātā, 
vajadzētu būt tiesībām iegūt savu datu 
kopiju plaši izmantotā elektroniskā 
formātā. Datu subjektam būtu jāatļauj arī 
nosūtīt datus, ko viņš ir sniedzis, no vienas 
automatizētas lietotnes, piemēram, sociālā 
tīkla, uz citu. Tas būtu piemērojams, ja 
datu subjekts sniedza datus automatizētas 
apstrādes sistēmai, pamatojoties uz 
piekrišanu vai izpildot līgumu.

(55) Lai vēl vairāk stiprinātu kontroli pār 
saviem datiem un piekļuves tiesības, datu 
subjektam gadījumos, kad personas datus 
apstrādā elektroniskiem līdzekļiem un 
strukturētā un plaši izmantotā formātā, 
vajadzētu būt tiesībām iegūt savu datu 
kopiju plaši izmantotā elektroniskā 
formātā. Datu subjektam būtu jāatļauj arī 
nosūtīt datus, ko viņš ir sniedzis, no vienas 
automatizētas lietotnes, piemēram, sociālā 
tīkla, uz citu. Datu pārziņi būtu jāaicina 
izstrādāt savstarpēji izmantojamus 
formātus, kas nodrošina datu pārnešanu.
Tas būtu piemērojams, ja datu subjekts 
sniedza datus automatizētas apstrādes 
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sistēmai, pamatojoties uz piekrišanu vai 
izpildot līgumu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatvieglo iespēja patērētājiem pārnest savus datus no viena apstrādātāja/pārziņa pie 
cita. Tādējādi tiktu palielināta konkurence.

Grozījums Nr. 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Lai vēl vairāk stiprinātu kontroli pār 
saviem datiem un piekļuves tiesības, datu 
subjektam gadījumos, kad personas datus 
apstrādā elektroniskiem līdzekļiem un 
strukturētā un plaši izmantotā formātā, 
vajadzētu būt tiesībām iegūt savu datu 
kopiju plaši izmantotā elektroniskā 
formātā. Datu subjektam būtu jāatļauj arī 
nosūtīt datus, ko viņš ir sniedzis, no vienas 
automatizētas lietotnes, piemēram, sociālā 
tīkla, uz citu. Tas būtu piemērojams, ja 
datu subjekts sniedza datus automatizētas 
apstrādes sistēmai, pamatojoties uz 
piekrišanu vai izpildot līgumu.

(55) Lai vēl vairāk stiprinātu kontroli pār 
saviem datiem un piekļuves tiesības, datu 
subjektam gadījumos, kad personas datus 
apstrādā elektroniskiem līdzekļiem un 
strukturētā un plaši izmantotā, brīvi 
pieejamā, savstarpēji izmantojamā un, ja 
iespējams, atklātā pirmkoda formātā, 
vajadzētu būt tiesībām iegūt savu datu 
kopiju plaši izmantotā elektroniskā 
formātā. Datu subjektam būtu jāatļauj arī 
nosūtīt datus, ko viņš ir sniedzis, no vienas 
automatizētas lietotnes, piemēram, sociālā 
tīkla, uz citu. Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu 
padarīt šo datu pārsūtīšanu par obligātu 
noteikumu savu pakalpojumu sniegšanai. 
Sociālie tīkli pēc iespējas jāmudina 
uzglabāt datus tā, lai būtu iespējama 
efektīva datu subjektu datu 
pārvietojamība.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Françoise Castex
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Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Gadījumos, kad personas datus var 
likumīgi apstrādāt, lai aizsargātu īpaši 
svarīgas datu subjekta intereses vai, 
pamatojoties uz sabiedrības interesēm,
valsts varas īstenošanu vai pārziņa 
likumīgām interesēm, datu subjektam 
tomēr būtu jābūt tiesībām iebilst pret 
jebkādu uz viņu attiecināmu datu apstrādi. 
Pierādīšanas pienākums būtu jāuzliek 
pārzinim, proti, pierādīt, ka viņa likumīgās 
intereses ir svarīgākas par datu subjekta 
pamattiesībām un brīvībām.

(56) Gadījumos, kad personas datus var 
likumīgi apstrādāt, lai aizsargātu īpaši 
svarīgas datu subjekta intereses vai, 
pamatojoties uz sabiedrības interesēm vai
valsts varas īstenošanu, datu subjektam 
tomēr būtu jābūt tiesībām iebilst pret 
jebkādu uz viņu attiecināmu datu apstrādi. 
Pierādīšanas pienākums būtu jāuzliek 
pārzinim, proti, pierādīt, ka viņa likumīgās 
intereses ir svarīgākas par datu subjekta 
pamattiesībām un brīvībām.

Or. en

Pamatojums

Lai atjaunotu līdzsvaru starp datu pārzini un datu subjektu, tiesības iebilst pret datu apstrādi, 
pamatojoties uz likumīgām interesēm, jāparedz vienmēr, nevis tikai pamatojoties uz datu 
subjekta konkrēto situāciju.

Grozījums Nr. 508
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Ja personas datus apstrādā tiešās 
tirgvedības nolūkos, datu subjektam 
vajadzētu būt tiesībām viegli izmantojamā 
un efektīvā veidā bez maksas iebilst pret 
šādu apstrādi.

(57) Ja personas datus apstrādā vienā vai 
vairākos konkrētos nolūkos, datu 
subjektam vajadzētu būt tiesībām viegli 
izmantojamā un efektīvā veidā bez maksas 
iebilst pret šādu apstrādi pirms tā sākusies. 
Ja piekrišana sākotnēji izmantota kā 
apstrādes likumīgais nolūks, pārzinim 
regulāri būtu jāinformē datu subjekts par 
viņa tiesībām saskaņā ar 15., 17., 18. un 
19. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 509
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Ja personas datus apstrādā tiešās 
tirgvedības nolūkos, datu subjektam 
vajadzētu būt tiesībām viegli izmantojamā 
un efektīvā veidā bez maksas iebilst pret 
šādu apstrādi.

(57) Ja personas datus apstrādā,
pamatojoties uz datu pārziņa likumīgajām 
interesēm, datu subjektam vajadzētu būt 
tiesībām viegli izmantojamā un efektīvā 
veidā bez maksas iebilst pret šādu apstrādi 
pirms tā sākusies.

Or. en

Pamatojums

Tiesības iebilst pret visu datu apstrādi jānostiprina, pamatojoties uz likumīgām interesēm un 
ievērojot jauno 39.a apsvērumu, kas izslēdz tiešo tirgvedību kā likumīgas intereses.

Grozījums Nr. 510
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Ja personas datus apstrādā tiešās 
tirgvedības nolūkos, datu subjektam 
vajadzētu būt tiesībām viegli izmantojamā 
un efektīvā veidā bez maksas iebilst pret 
šādu apstrādi.

(57) Ja personas datus apstrādā vienā vai 
vairākos konkrētos nolūkos, datu 
subjektam vajadzētu būt tiesībām viegli 
izmantojamā un efektīvā veidā bez maksas 
iebilst pret šādu apstrādi pirms tā sākusies.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Nathalie Griesbeck
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Regulas priekšlikums
57.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57a) Izvairīšanās sarakstos iekļauj 
personas, kuras izteikušas vēlmi nesaņemt 
reklāmu vai mērķtiecīgus 
komercvēstījumus, un tos pārvalda 
profesionālās organizācijas vai patērētāju 
asociācijas. Valsts iestādēm būtu stingri 
jāmudina uzņēmumus izmantot šādus 
sarakstus. Saistībā ar personas datu 
izmantošanu tiešās tirgvedības nolūkos 
patērētājam vienmēr būtu jādara zināms, 
vai attiecīgais uzņēmums ir kļuvis par 
izvairīšanās saraksta lietotāju. 
Informācijai būtu jāietver ziņas par 
saraksta izmantošanas nolūku un 
procedūru, kas jāievēro, lai tiktu tajā 
iekļauts.

Or. fr

Pamatojums

Izvairīšanās saraksti var būt īpaši efektīvs tiešās tirgvedības rīks. Taču tie joprojām ir maz 
zināmi. Būtu jāveicina šādu sarakstu plašāka izmantošana.

Grozījums Nr. 512
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, kas 
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas 
apstrādes līdzekļiem. Tomēr šādus 
pasākumus būtu jāatļauj, ja tas tieši 
paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 

(58) Datu subjekts būtu jāpakļauj
pasākumam, kas pamatojas uz 
profilēšanu, tikai tādā gadījumā, ja 
apstrāde balstīta uz likumīgas apstrādes 
pamatojumu un atbilst Savienības vai 
dalībvalsts tiesību aktiem, kas arī paredz 
piemērotus pasākumus, lai aizsargātu 
datu subjekta likumīgās intereses. Katrai 
fiziskai personai vajadzētu būt tiesībām
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atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un 
tiesības panākt cilvēka iejaukšanos, un 
šāda pasākuma neattiecināšanu uz bērnu.

iebilst pret to, ka tā tiek pakļauta 
pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, kas 
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas 
apstrādes līdzekļiem. Tomēr šādus 
pasākumus būtu jāatļauj, ja tas tieši 
paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, un šāda 
pasākuma neattiecināšanu uz bērnu.

(58) Katrai fiziskai un juridiskai personai 
vajadzētu būt tiesībām nebūt pakļautai 
pasākumam, kas pamatojas uz profilēšanu 
ar automatizētas apstrādes līdzekļiem un 
rada attiecībā uz šo fizisko vai juridisko 
personu tiesiskas sekas vai to būtiski skar.
Lai šāds noteikums būtu spēkā, 
faktiskajai ietekmei intensitātes ziņā jābūt 
pielīdzināmai juridiskajai ietekmei. Tas 
neattiecas uz pasākumiem attiecībā uz 
komerciālu saziņu, piemēram, veidojot 
attiecības ar klientiem vai piesaistot 
klientus. Tomēr pasākums, kas pamatojas 
uz profilēšanu ar automatizētas apstrādes 
līdzekļiem un rada attiecībā uz šo fizisko 
vai juridisko personu tiesiskas sekas vai 
būtiski skar fizisku personu, būtu jāatļauj, 
ja tas tieši paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, un šāda 
pasākuma neattiecināšanu uz bērnu.

Or. en
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Grozījums Nr. 514
Louis Michel

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, kas 
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas 
apstrādes līdzekļiem. Tomēr šādus 
pasākumus būtu jāatļauj, ja tas tieši 
paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, un šāda 
pasākuma neattiecināšanu uz bērnu.

(58) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, kas 
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas 
apstrādes līdzekļiem un rada attiecībā uz 
šo fizisko personu tiesiskas sekas vai to 
būtiski skar. Lai šāds noteikums būtu 
spēkā, faktiskajai ietekmei intensitātes 
ziņā jābūt pielīdzināmai juridiskajai 
ietekmei. Tas neattiecas uz pasākumiem 
attiecībā uz komerciālu saziņu, piemēram, 
veidojot attiecības ar klientiem vai 
piesaistot klientus. Tomēr pasākums, kas 
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas 
apstrādes līdzekļiem un rada attiecībā uz 
šo fizisko personu tiesiskas sekas vai to 
būtiski skar, būtu jāatļauj, ja tas tieši 
paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, un šāda 
pasākuma neattiecināšanu uz bērnu.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai pasākumam, kas 
pamatojas uz profilēšanu ar automatizētas 

(58) Katrai fiziskai un juridiskai personai 
vajadzētu būt tiesībām nebūt pakļautai 
pasākumam, kas pamatojas uz profilēšanu 
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apstrādes līdzekļiem. Tomēr šādus 
pasākumus būtu jāatļauj, ja tas tieši 
paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, un šāda 
pasākuma neattiecināšanu uz bērnu.

ar automatizētas apstrādes līdzekļiem un 
rada attiecībā uz šo fizisko vai juridisko 
personu tiesiskas sekas vai to būtiski skar.
Lai šāds noteikums būtu spēkā, 
faktiskajai ietekmei intensitātes ziņā jābūt 
pielīdzināmai juridiskajai ietekmei. Tas 
neattiecas uz pasākumiem attiecībā uz 
komerciālu saziņu, piemēram, veidojot 
attiecības ar klientiem vai piesaistot 
klientus. Tomēr pasākums, kas pamatojas 
uz profilēšanu ar automatizētas apstrādes 
līdzekļiem un rada attiecībā uz šo fizisko 
vai juridisko personu tiesiskas sekas vai 
būtiski skar fizisku personu, būtu jāatļauj, 
ja tas tieši paredzēts likumā, veikts līguma 
noslēgšanas vai izpildes gaitā vai ja datu 
subjekts ir devis savu piekrišanu. Jebkurā 
gadījumā uz šādu apstrādi jāattiecina 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, ietverot 
datu subjekta īpašu informēšanu un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, un šāda 
pasākuma neattiecināšanu uz bērnu.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Savienības vai dalībvalstu tiesībās var 
paredzēt ierobežojumus atsevišķiem 
principiem un tiesībām uz informāciju, 
piekļuvi, labošanu un dzēšanu vai tiesībām 
uz datu pārnešanu un tiesībām iebilst, kā 
arī pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, un tiesībām uz personas datu 
aizsardzības pārkāpumu paziņošanu datu 
subjektam un dažiem citiem ar to saistītiem 
pārziņa pienākumiem tādā apmērā, cik tas 
demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami un 
samērīgi, lai garantētu sabiedrības drošību, 
ietverot cilvēka dzīvības aizsardzību, jo 

(59) Savienības vai dalībvalstu tiesībās var 
paredzēt ierobežojumus atsevišķiem 
principiem un tiesībām uz informāciju, 
piekļuvi, labošanu un dzēšanu vai tiesībām 
uz datu pārnešanu un tiesībām iebilst, kā 
arī pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, un tiesībām uz personas datu 
aizsardzības pārkāpumu paziņošanu datu 
subjektam un dažiem citiem ar to saistītiem 
pārziņa pienākumiem tādā apmērā, cik tas 
demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami un 
samērīgi, lai garantētu sabiedrības drošību, 
ietverot cilvēka dzīvības aizsardzību, jo 
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īpaši reaģējot uz dabas vai cilvēka izraisītu 
katastrofu, noziedzīgu nodarījumu un
regulēto profesiju ētikas kodeksu 
pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un 
saukšanu pie atbildības par tiem, un citas 
Savienības vai dalībvalsts intereses, jo 
īpaši svarīgas Savienības vai dalībvalsts 
ekonomikas vai finanšu intereses, vai datu 
subjekta interešu un citu personu tiesību un 
brīvību aizsardzību. Šiem ierobežojumiem 
būtu jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas noteikumiem.

īpaši reaģējot uz dabas vai cilvēka izraisītu 
katastrofu, konkrētu noziedzīgu 
nodarījumu vai regulēto profesiju ētikas 
kodeksu pārkāpumu novēršanu, 
izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem, un citas Savienības vai dalībvalsts 
konkrētas un precīzi noteiktas sabiedrības 
intereses, vai datu subjekta interešu un citu 
personu tiesību un brīvību aizsardzību. 
Šiem ierobežojumiem būtu jābūt saskaņā ar 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas un 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Savienības vai dalībvalstu tiesībās var 
paredzēt ierobežojumus atsevišķiem 
principiem un tiesībām uz informāciju, 
piekļuvi, labošanu un dzēšanu vai tiesībām
uz datu pārnešanu un tiesībām iebilst, kā 
arī pasākumiem, kas pamatojas uz 
profilēšanu, un tiesībām uz personas datu 
aizsardzības pārkāpumu paziņošanu datu 
subjektam un dažiem citiem ar to saistītiem 
pārziņa pienākumiem tādā apmērā, cik tas 
demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami un 
samērīgi, lai garantētu sabiedrības drošību, 
ietverot cilvēka dzīvības aizsardzību, jo 
īpaši reaģējot uz dabas vai cilvēka izraisītu 
katastrofu, noziedzīgu nodarījumu un
regulēto profesiju ētikas kodeksu 
pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un 
saukšanu pie atbildības par tiem, un citas 
Savienības vai dalībvalsts intereses, jo 
īpaši svarīgas Savienības vai dalībvalsts 
ekonomikas vai finanšu intereses, vai datu 

(59) Savienības vai dalībvalstu tiesībās var 
paredzēt ierobežojumus atsevišķiem 
principiem un tiesībām uz informāciju, 
piekļuvi, labošanu un dzēšanu un tiesībām 
iebilst, kā arī pasākumiem, kas pamatojas 
uz profilēšanu, un tiesībām uz personas 
datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanu 
datu subjektam un dažiem citiem ar to 
saistītiem pārziņa pienākumiem tādā 
apmērā, cik tas demokrātiskā sabiedrībā ir 
nepieciešami un samērīgi, lai garantētu 
sabiedrības drošību, ietverot cilvēka 
dzīvības aizsardzību, jo īpaši reaģējot uz 
dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu, 
noziedzīgu nodarījumu vai regulēto 
profesiju ētikas kodeksu pārkāpumu 
novēršanu, izmeklēšanu un saukšanu pie 
atbildības par tiem, un citas Savienības vai 
dalībvalsts intereses, jo īpaši svarīgas 
Savienības vai dalībvalsts ekonomikas vai 
finanšu intereses, vai datu subjekta interešu 
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subjekta interešu un citu personu tiesību un 
brīvību aizsardzību. Šiem ierobežojumiem 
būtu jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijas noteikumiem.

un citu personu tiesību un brīvību 
aizsardzību. Šiem ierobežojumiem būtu 
jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 519
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Datu subjektu tiesību un brīvību 
aizsardzība attiecībā uz personas datu 
apstrādi prasa atbilstošus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus gan apstrādes 
sistēmas izveides laikā, gan pašas apstrādes 
laikā, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas šīs 
regulas prasības. Lai nodrošinātu un 
uzskatāmi parādītu, ka šī regula ir ievērota, 

(61) Datu subjektu tiesību un brīvību 
aizsardzība attiecībā uz personas datu 
apstrādi prasa atbilstošus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus gan apstrādes 
sistēmas izveides laikā, gan pašas apstrādes 
laikā, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas šīs 
regulas prasības. Lai nodrošinātu un 
uzskatāmi parādītu, ka šī regula ir ievērota, 
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pārzinim būtu jāpieņem iekšējas vadlīnijas
un jāīsteno atbilstoši pasākumi, kas jo īpaši 
atbilst integrētas datu aizsardzības un datu 
aizsardzības pēc noklusējuma principiem.

pārzinim būtu pastāvīgi jāņem vērā datu 
subjektu patstāvīgi izdarītā izvēle un 
jāpieņem iekšējas pamatnostādnes un 
jāīsteno atbilstoši pasākumi, kas jo īpaši 
atbilst integrētas datu aizsardzības un datu 
aizsardzības pēc noklusējuma principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Datu subjektu tiesību un brīvību 
aizsardzība attiecībā uz personas datu 
apstrādi prasa atbilstošus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus gan apstrādes 
sistēmas izveides laikā, gan pašas apstrādes 
laikā, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas šīs 
regulas prasības. Lai nodrošinātu un 
uzskatāmi parādītu, ka šī regula ir
ievērota, pārzinim būtu jāpieņem iekšējas 
vadlīnijas un jāīsteno atbilstoši pasākumi, 
kas jo īpaši atbilst integrētas datu 
aizsardzības un datu aizsardzības pēc 
noklusējuma principiem.

(61) Lai apmierinātu patērētāju un 
uzņēmumu gaidas datu subjektu tiesību un 
brīvību aizsardzības jomā attiecībā uz 
personas datu apstrādi, būtu jāīsteno 
atbilstoši organizatoriski pasākumi gan 
apstrādes sistēmas izveides laikā, gan pašas 
apstrādes laikā, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērotas šīs regulas prasības. Ir jāveicina 
pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot 
patērētāju rīcībā esošo informāciju un 
atvieglot izvēli, balstoties uz sadarbību 
nozarē un labvēlīgiem novatoriskiem 
risinājumiem, produktiem un 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaglabā elastīgums attiecībā uz privātuma un datu aizsardzības integrāciju iekšējos 
procesos, turklāt ir jāatstāj iespēja veikt pielāgojumus. PbD jēdzienam jābūt tehnoloģiski 
neitrālam, turklāt tādam, kas neievieš īpašas tehnoloģijas vai darbības pilnvaras un neveicina 
diferenciāciju starp IKT un citām nozarēm.

Grozījums Nr. 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho
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Regulas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Lai īstenotu šo regulu, ir svarīgi 
iesaistīties strukturālā dialogā ar nozares 
pārstāvjiem. Nozares pārstāvjiem būtu 
jāuzņemas kopīga atbildība par to, lai 
tiktu piedāvāti novatoriski risinājumi, 
produkti un pakalpojumi nolūkā uzlabot 
personas datu aizsardzības līdzekļus, jo 
īpaši attiecībā uz bērniem, piemēram, 
izstrādājot rīcības kodeksus un 
uzraudzības mehānismus. Pašregulējoši 
pasākumi neatbrīvo nozari no šīs regulas 
piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 523
Louis Michel
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Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

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

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 525
Axel Voss

Regulas priekšlikums
62.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62a) Datu apmaiņa starp atbildīgo 
struktūru un pusi, kas apstrādā datus 
saskaņā ar līgumu, nav uzskatāma par 
datu paziņošanu, kam piemēro šajā 
regulā noteiktos pieņemamības papildu 
priekšnosacījumus. Kopīga atbildība, kas 
izriet no līgumiskas vienošanās, un 
tādējādi nodrošinātais vienādais 
aizsardzības līmenis garantē personas 
datu piesardzīgu apstrādi. Tādēļ atbildīgās 
struktūras un puses, kas apstrādā datus 
saskaņā ar līgumu, nebūtu uzskatāmas 
par datu saņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 526
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Ja pārzinis, kas neatrodas Savienībā, 
apstrādā Savienībā dzīvojošu datu subjektu 
personas datus un šīs apstrādes darbības ir 
saistītas ar preču vai pakalpojumu 
piedāvāšanu šiem datu subjektiem vai ar 
viņu uzvedības novērošanu, pārzinim būtu 
jānorīko pārstāvis, izņemot, ja pārzinis 
atrodas valstī, kas nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni, vai ja pārzinis ir mazs 
vai vidējs uzņēmums vai valsts iestāde, vai 
struktūra, vai ja pārzinis preces un 
pakalpojumus šādiem datu subjektiem 
piedāvā tikai palaikam. Pārstāvim būtu 
jārīkojas pārziņa vārdā un pie tā var 

(63) Ja pārzinis, kas neatrodas Savienībā, 
apstrādā Savienībā dzīvojošu datu subjektu 
personas datus un šīs apstrādes darbības ir 
saistītas ar preču vai pakalpojumu 
piedāvāšanu šiem datu subjektiem vai ar 
viņu novērošanu, pārzinim būtu jānorīko 
pārstāvis, izņemot, ja pārzinis atrodas 
valstī, kas nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni, vai ja pārzinis ir 
uzņēmums, kas apstrādā mazāk nekā 
500 datu subjektu personas datus, vai 
valsts iestāde, vai struktūra, vai ja pārzinis 
preces un pakalpojumus šādiem datu 
subjektiem piedāvā tikai palaikam. 
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vērsties jebkura uzraudzības iestāde. Pārstāvim būtu jārīkojas pārziņa vārdā, un 
pie tā var vērsties jebkura uzraudzības 
iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Ja pārzinis, kas neatrodas Savienībā, 
apstrādā Savienībā dzīvojošu datu subjektu 
personas datus un šīs apstrādes darbības ir 
saistītas ar preču vai pakalpojumu 
piedāvāšanu šiem datu subjektiem vai ar 
viņu uzvedības novērošanu, pārzinim būtu 
jānorīko pārstāvis, izņemot, ja pārzinis 
atrodas valstī, kas nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni, vai ja pārzinis ir mazs 
vai vidējs uzņēmums vai valsts iestāde, vai 
struktūra, vai ja pārzinis preces un 
pakalpojumus šādiem datu subjektiem 
piedāvā tikai palaikam. Pārstāvim būtu 
jārīkojas pārziņa vārdā un pie tā var 
vērsties jebkura uzraudzības iestāde.

(63) Ja pārzinis, kas neatrodas Savienībā, 
apstrādā Savienībā dzīvojošu datu subjektu 
personas datus, pārzinim būtu jānorīko 
pārstāvis, izņemot, ja pārzinis atrodas 
valstī, kas nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni, vai ja pārzinis ir mazs 
vai vidējs uzņēmums vai valsts iestāde, vai 
struktūra, vai ja pārzinis preces un 
pakalpojumus šādiem datu subjektiem 
piedāvā tikai palaikam. Pārstāvim būtu 
jārīkojas pārziņa vārdā, un pie tā var 
vērsties kompetenta uzraudzības iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim vai 
apstrādātājam būtu jādokumentē katra
apstrādes darbība. Katram pārzinim un

(65) Katram pārzinim un apstrādātājam 
vajadzētu būt pienākumam sadarboties ar 
uzraudzības iestādi. Lai uzskatāmi 
parādītu, ka ir ievēroti šīs regulas 
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apstrādātājam vajadzētu būt pienākumam 
sadarboties ar uzraudzības iestādi un pēc 
pieprasījuma darīt šo dokumentāciju 
pieejamu, lai tā varētu kalpot apstrādes 
darbību uzraudzības vajadzībām.

noteikumi, pārzinim vai apstrādātājam būtu 
jādokumentē apstrādes darbības, ja tiek 
veikta kāda no 33. panta 2. punktā 
minētajām apstrādes darbībām. Pārzinim 
vai apstrādātājam pēc datu aizsardzības 
iestādes (DAI) pieprasījuma būtu jādara šī 
dokumentācija pieejama, lai tā varētu 
kalpot apstrādes darbību uzraudzības 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Pārziņa vai apstrādātāja pienākums ir sniegt datu aizsardzības iestādei (DAI) vai datu 
subjektam informāciju, ja tā ir nepieciešama. Šai regulai nevajadzētu būt pārāk preskriptīvai 
un pieprasīt visu apstrādes darbību dokumentēšanu. Vajadzības gadījumā dokumentācijas 
nodrošināšana ir apstrādātāja vai pārziņa pienākums.

Grozījums Nr. 529
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim vai 
apstrādātājam būtu jādokumentē katra
apstrādes darbība. Katram pārzinim un 
apstrādātājam vajadzētu būt pienākumam 
sadarboties ar uzraudzības iestādi un pēc 
pieprasījuma darīt šo dokumentāciju 
pieejamu, lai tā varētu kalpot apstrādes 
darbību uzraudzības vajadzībām.

(65) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim būtu 
jādokumentē apstrādes darbības, kuras 
saskaņā ar riska novērtējumu rada augsta 
līmeņa apdraudējumu datu subjektu 
pamattiesībām, jo īpaši viņu tiesībām uz 
privātumu. Katram pārzinim vajadzētu būt 
pienākumam sadarboties ar uzraudzības 
iestādi un pēc pieprasījuma darīt šo 
dokumentāciju pieejamu, lai tā varētu 
kalpot apstrādes darbību uzraudzības 
vajadzībām. Katram apstrādātājam būtu 
jāsniedz pārzinim visa informācija, kas 
nepieciešama, lai izpildītu savas saistības 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en
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Pamatojums

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Grozījums Nr. 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti
šīs regulas noteikumi, pārzinim vai 
apstrādātājam būtu jādokumentē katra 
apstrādes darbība. Katram pārzinim un 
apstrādātājam vajadzētu būt pienākumam 
sadarboties ar uzraudzības iestādi un pēc 
pieprasījuma darīt šo dokumentāciju 
pieejamu, lai tā varētu kalpot apstrādes 
darbību uzraudzības vajadzībām.

(65) Lai uzskatāmi pierādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim būtu 
jādokumentē katra apstrādes darbība, ko 
tas veic savas atbildības ietvaros. Katram 
pārzinim vajadzētu būt pienākumam 
sadarboties ar uzraudzības iestādi un pēc 
pieprasījuma darīt šo dokumentāciju 
pieejamu, lai tā varētu kalpot apstrādes 
darbību uzraudzības vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 531
Louis Michel

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim vai 
apstrādātājam būtu jādokumentē katra 
apstrādes darbība. Katram pārzinim un 

(65) Lai uzskatāmi pierādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim būtu 
jāsaglabā to apstrādes darbību apraksts, 
ko tas veic savas atbildības ietvaros. 
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apstrādātājam vajadzētu būt pienākumam 
sadarboties ar uzraudzības iestādi un pēc 
pieprasījuma darīt šo dokumentāciju 
pieejamu, lai tā varētu kalpot apstrādes 
darbību uzraudzības vajadzībām.

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

Or. en

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

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim vai 
apstrādātājam būtu jādokumentē katra 
apstrādes darbība. Katram pārzinim un 
apstrādātājam vajadzētu būt pienākumam 
sadarboties ar uzraudzības iestādi un pēc 
pieprasījuma darīt šo dokumentāciju 
pieejamu, lai tā varētu kalpot apstrādes 
darbību uzraudzības vajadzībām.

(65) Lai uzskatāmi pierādītu, ka ir ievēroti 
šīs regulas noteikumi, pārzinim būtu 
jādokumentē katra apstrādes darbība, ko 
tas veic savas atbildības ietvaros. Katram 
pārzinim vajadzētu būt pienākumam 
sadarboties ar uzraudzības iestādi un pēc 
pieprasījuma darīt šo dokumentāciju 
pieejamu, lai tā varētu kalpot apstrādes 
darbību uzraudzības vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 533
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Lai garantētu drošību un novērstu 
apstrādi, kas ir pretrunā ar šo regulu, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jānovērtē 
apstrādei raksturīgie riski un jāīsteno 
pasākumi šo risku mazināšanai. Šiem 
pasākumiem, ņemot vērā jaunākās 

(66) Lai garantētu drošību un novērstu 
apstrādi, kas ir pretrunā šai regulai, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jānovērtē 
apstrādei raksturīgie riski un jāīsteno 
pasākumi šo risku mazināšanai. Šiem 
pasākumiem, ņemot vērā jaunākās 
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tehniskās iespējas un to ieviešanas 
izmaksas, būtu jānodrošina attiecīga 
drošības pakāpe attiecībā uz apstrādei 
raksturīgajiem riskiem un aizsargājamo 
personas datu īpatnībām. Nosakot 
tehniskos standartus un organizatoriskos 
pasākumus, kas nodrošina apstrādes 
drošību, Komisijai būtu jāveicina 
tehnoloģiskā neitralitāte, savietojamība un 
inovācija un attiecīgos gadījumos 
jāsadarbojas ar trešām valstīm.

tehniskās iespējas un to ieviešanas 
izmaksas, būtu jānodrošina attiecīga 
drošības pakāpe attiecībā uz apstrādei 
raksturīgajiem riskiem un aizsargājamo 
personas datu īpatnībām. Nosakot 
tehniskos standartus un organizatoriskos 
pasākumus, kas nodrošina apstrādes 
drošību, būtu jāveicina tehnoloģiskā 
neitralitāte, savietojamība un inovācija un 
attiecīgos gadījumos jārosina sadarbība ar 
trešām valstīm.

Or. hu

Grozījums Nr. 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Lai garantētu drošību un novērstu 
apstrādi, kas ir pretrunā ar šo regulu, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jānovērtē 
apstrādei raksturīgie riski un jāīsteno 
pasākumi šo risku mazināšanai. Šiem 
pasākumiem, ņemot vērā jaunākās 
tehniskās iespējas un to ieviešanas 
izmaksas, būtu jānodrošina attiecīga 
drošības pakāpe attiecībā uz apstrādei 
raksturīgajiem riskiem un aizsargājamo 
personas datu īpatnībām. Nosakot 
tehniskos standartus un organizatoriskos 
pasākumus, kas nodrošina apstrādes 
drošību, Komisijai būtu jāveicina 
tehnoloģiskā neitralitāte, savietojamība un 
inovācija un attiecīgos gadījumos 
jāsadarbojas ar trešām valstīm.

(66) Lai garantētu drošību un novērstu 
apstrādi, kas ir pretrunā šai regulai, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jānovērtē 
apstrādei raksturīgie riski un jāīsteno 
pasākumi šo risku mazināšanai. Šiem 
pasākumiem, ņemot vērā jaunākās 
tehniskās iespējas un to ieviešanas 
izmaksas, būtu jānodrošina attiecīga 
drošības pakāpe attiecībā uz apstrādei 
raksturīgajiem riskiem un aizsargājamo 
personas datu īpatnībām. Nosakot 
tehniskos standartus un organizatoriskos 
pasākumus, kas nodrošina apstrādes 
drošību, būtu jāveicina tehnoloģiskā 
neitralitāte, savietojamība un inovācija un 
attiecīgos gadījumos jārosina sadarbība ar 
trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Lai garantētu drošību un novērstu 
apstrādi, kas ir pretrunā ar šo regulu, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jānovērtē 
apstrādei raksturīgie riski un jāīsteno 
pasākumi šo risku mazināšanai. Šiem 
pasākumiem, ņemot vērā jaunākās 
tehniskās iespējas un to ieviešanas 
izmaksas, būtu jānodrošina attiecīga 
drošības pakāpe attiecībā uz apstrādei 
raksturīgajiem riskiem un aizsargājamo 
personas datu īpatnībām. Nosakot 
tehniskos standartus un organizatoriskos 
pasākumus, kas nodrošina apstrādes 
drošību, Komisijai būtu jāveicina 
tehnoloģiskā neitralitāte, savietojamība 
un inovācija un attiecīgos gadījumos
jāsadarbojas ar trešām valstīm.

(66) Lai garantētu drošību un novērstu 
apstrādi, kas ir pretrunā šai regulai, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jānovērtē 
apstrādei raksturīgie riski un jāīsteno 
pasākumi šo risku mazināšanai. Šiem 
pasākumiem, ņemot vērā jaunākās 
tehniskās iespējas un to ieviešanas 
izmaksas, būtu jānodrošina attiecīga 
drošības pakāpe attiecībā uz apstrādei 
raksturīgajiem riskiem un aizsargājamo 
personas datu īpatnībām.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka ir noticis šāds personas datu 
aizsardzības pārkāpums, pārzinim 
nekavējoties būtu jāpaziņo par pārkāpumu 
uzraudzības iestādei, ja iespējams, 24 
stundu laikā. Ja to nevar paveikt 

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

pārzinim. Personas, kuru datus var negatīvi 
ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
nepamatotas kavēšanās jāinformē, lai tās
varētu veikt nepieciešamos piesardzības 
pasākumus. Pārkāpumu būtu jāuzskata par 
tādu, kas var negatīvi ietekmēt datu 
subjekta personas datus vai privāto dzīvi, ja 
tā rezultātā iespējama, piemēram, 
identitātes zādzība vai viltošana, fizisks 
kaitējums, nopietns pazemojums vai 
reputācijas aizskārums. Paziņojumā būtu 
jāapraksta personas datu aizsardzības 
pārkāpuma būtība, kā arī ieteikumi, kā 
attiecīgā persona varētu mīkstināt 
iespējamās negatīvās sekas. Paziņošana 
datu subjektam būtu jāveic cik vien 
iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citas 
attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

Or. en

Pamatojums

Pārziņi ne vienmēr uzzina par datu aizsardzības pārkāpumu noteiktā laikposmā. Ir būtiski bez 
nepamatotas kavēšanās informēt DAI un nodrošināt, lai apstrādātājs vai pārzinis varētu 
uzskatāmi parādīt, kas ir paveikts pēc datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas.

Grozījums Nr. 537
Axel Voss

Regulas priekšlikums
67. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ar grozījumu iekļauts teksts no ITRE atzinuma.

Grozījums Nr. 538
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc, tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka ir noticis šāds personas datu 
aizsardzības pārkāpums, pārzinim bez 
nepamatotas kavēšanās būtu jāpaziņo par 
pārkāpumu uzraudzības iestādei, ja 
iespējams, 72 stundu laikā. Ja to nevar 
paveikt 72 stundu laikā, paziņojumam būtu 
jāpievieno paskaidrojums par kavēšanās 
iemesliem. Personas, kuru datus var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
nepamatotas kavēšanās jāinformē, lai tās
varētu veikt nepieciešamos piesardzības 
pasākumus. Pārkāpumu būtu jāuzskata par 
tādu, kas var negatīvi ietekmēt datu 
subjekta personas datus vai privāto dzīvi, ja 
tā rezultātā iespējama, piemēram, 
identitātes zādzība vai viltošana, fizisks 
kaitējums, nopietns pazemojums vai 
reputācijas aizskārums. Paziņojumā būtu 
jāapraksta personas datu aizsardzības 
pārkāpuma būtība, kā arī ieteikumi, kā 
attiecīgā persona varētu mīkstināt 
iespējamās negatīvās sekas. Paziņošana 
datu subjektam būtu jāveic cik vien 
iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citas 
attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
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risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka ir noticis šāds personas datu 
aizsardzības pārkāpums, pārzinim 
nekavējoties būtu jāpaziņo par pārkāpumu 
uzraudzības iestādei, ja iespējams, 
24 stundu laikā. Ja to nevar paveikt
24 stundu laikā, paziņojumam būtu 
jāpievieno paskaidrojums par kavēšanās 
iemesliem. Personas, kuru datus var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tie varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus.
Pārkāpumu būtu jāuzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 
iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums.
Paziņojumā būtu jāapraksta personas datu 
aizsardzības pārkāpuma būtība, kā arī 
ieteikumi, kā attiecīga persona varētu 
mīkstināt iespējamās negatīvās sekas.
Paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik 

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc, tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka pārkāpums negatīvi ietekmē 
datu subjekta personas datus vai 
privātumu, pārzinim bez nepamatotas 
kavēšanās būtu jāpaziņo par attiecīgo
pārkāpumu uzraudzības iestādei, ja 
iespējams, 72 stundu laikā. Ja paziņošana 
nav iespējama 72 stundu laikā, 
paziņojumam būtu jāpievieno 
paskaidrojums par kavēšanās iemesliem.
Personas, kuru datus var negatīvi ietekmēt 
līdzīgi pārkāpumi, būtu bez nepamatotas
kavēšanās par to jāinformē, lai tās varētu 
veikt nepieciešamos piesardzības 
pasākumus. Pārkāpumu būtu jāuzskata par 
tādu, kas var negatīvi ietekmēt datu 
subjekta personas datus vai privāto dzīvi, ja 
tā rezultātā iespējama, piemēram, 
identitātes zādzība vai viltošana, fizisks 
kaitējums, nopietns pazemojums vai 
reputācijas aizskārums. Paziņojumā būtu 
jāapraksta personas datu aizsardzības 
pārkāpuma būtība, kā attiecīgā persona 
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vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citas 
attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

varētu mīkstināt iespējamās negatīvās 
sekas. Paziņošana datu subjektam būtu 
jāveic cik vien iespējams ātri un ciešā 
sadarbībā ar uzraudzības iestādi, ievērojot 
tās vai citas attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var būt arguments, kas 
attaisno kavēšanos.

Or. pl

Grozījums Nr. 540
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

subjekta personas datus vai privāto dzīvi, ja 
tā rezultātā iespējama, piemēram, 
identitātes zādzība vai viltošana, fizisks 
kaitējums, nopietns pazemojums vai 
reputācijas aizskārums. Paziņojumā būtu 
jāapraksta personas datu aizsardzības 
pārkāpuma būtība, kā arī ieteikumi, kā 
attiecīgā persona varētu mīkstināt 
iespējamās negatīvās sekas. Paziņošana 
datu subjektam būtu jāveic cik vien 
iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citas 
attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

Or. hu

Pamatojums

Nosakot stundu skaitu, noteikumu īstenošana un izpilde dažos gadījumos būtu apgrūtināta. 
Septiņdesmit divas stundas būtu pārāk ilgs laiks, un dažos gadījumos tas var nozīmēt trīs 
darba dienas. Taču viena darba diena ir piemērots termiņš tūlītējai rīcībai.

Grozījums Nr. 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka ir noticis šāds personas datu 

(67) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var attiecīgajai personai radīt 
būtiskus ekonomiskos zaudējumus un 
sociālo kaitējumu, tostarp identitātes 
viltojumu. Tāpēc, tiklīdz pārzinim ir kļuvis 
zināms, ka ir noticis šāds personas datu 
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aizsardzības pārkāpums, pārzinim 
nekavējoties būtu jāpaziņo par pārkāpumu 
uzraudzības iestādei, ja iespējams, 24 
stundu laikā. Ja to nevar paveikt 24 
stundu laikā, paziņojumam būtu 
jāpievieno paskaidrojums par kavēšanās 
iemesliem. Personas, kuru datus var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tie varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus. 
Pārkāpumu būtu jāuzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 
iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums. 
Paziņojumā būtu jāapraksta personas datu 
aizsardzības pārkāpuma būtība, kā arī 
ieteikumi, kā attiecīga persona varētu 
mīkstināt iespējamās negatīvās sekas. 
Paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik 
vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citas 
attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

aizsardzības pārkāpums, pārzinim bez 
nepamatotas kavēšanās būtu jāpaziņo par 
pārkāpumu uzraudzības iestādei. Personas, 
kuru datus var negatīvi ietekmēt šis 
pārkāpums, būtu bez nepamatotas
kavēšanās jāinformē, lai tās varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus. 
Pārkāpumu būtu jāuzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 
iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums. 
Paziņojumā būtu jāapraksta personas datu 
aizsardzības pārkāpuma būtība, kā arī 
ieteikumi, kā attiecīgā persona varētu 
mīkstināt iespējamās negatīvās sekas. 
Paziņošana datu subjektam būtu jāveic cik 
vien iespējams ātri un ciešā sadarbībā ar 
uzraudzības iestādi, ievērojot tās vai citas 
attiecīgas iestādes (piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes) sniegtos 
norādījumus. Piemēram, lai datu subjektam 
dotu iespēju mīkstināt tūlītēju kaitējuma 
risku, būtu nepieciešams ātri sniegt 
attiecīgu paziņojumu datu subjektam, taču 
nepieciešamība īstenot piemērotus 
pasākumus, lai novērstu datu aizsardzības 
pārkāpuma turpināšanos vai līdzīgus 
pārkāpumus, var attaisnot kavēšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Direktīvā 95/46/EK bija noteikts 
vispārīgs pienākums paziņot par personas 

(70) Direktīvā 95/46/EK bija noteikts 
vispārīgs pienākums paziņot par personas 
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datu apstrādi uzraudzības iestādei. Šis 
pienākums radīja administratīvu un finanšu 
slogu un ne vienmēr palīdzēja uzlabot 
personas datu aizsardzību. Tāpēc šāds 
nekritisks vispārīgs paziņošanas pienākums 
būtu jāatceļ un jāaizstāj ar efektīvām 
procedūrām un mehānismiem, kas 
pievēršas tām apstrādes darbībām, kas 
visdrīzāk īpaši apdraud datu subjekta 
tiesības un brīvības savas būtības, apmēra 
vai nolūku dēļ. Šādos gadījumos pārzinim 
vai apstrādātājam pirms apstrādes būtu 
jāveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums, kurā jo īpaši būtu jāietver 
paredzētie pasākumi, aizsardzības līdzekļi 
un mehānismi, kas nodrošina personas 
datu aizsardzību un kas uzskatāmi 
parāda, ka ir ievēroti šīs regulas 
noteikumi.

datu apstrādi uzraudzības iestādei. Šis 
pienākums radīja administratīvu un finanšu 
slogu un ne vienmēr palīdzēja uzlabot 
personas datu aizsardzību. Tāpēc šāds 
nekritisks vispārīgs paziņošanas pienākums 
būtu jāatceļ.

Or. en

Pamatojums

Kā jau pareizi norādīts 70. apsvērumā, vispārīgais pienākums paziņot par personas datu 
apstrādi uzraudzības iestādei rada administratīvu un finanšu slogu, tādēļ tas nebūtu jāaizstāj 
ar līdzīgu pienākumu. Datu pārziņiem drīzāk jāpiedalās apspriedēs un jāsagatavo sīki 
izstrādāti ietekmes novērtējumi, kuri uzraudzības iestādei jāsniedz tikai pēc pieprasījuma.

Grozījums Nr. 543
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Direktīvā 95/46/EK bija noteikts 
vispārīgs pienākums paziņot par personas 
datu apstrādi uzraudzības iestādei. Šis 
pienākums radīja administratīvu un finanšu 
slogu un ne vienmēr palīdzēja uzlabot 
personas datu aizsardzību. Tāpēc šāds 
nekritisks vispārīgs paziņošanas pienākums 
būtu jāatceļ un jāaizstāj ar efektīvām 
procedūrām un mehānismiem, kas 

(70) Direktīvā 95/46/EK bija noteikts 
vispārīgs pienākums paziņot par personas 
datu apstrādi uzraudzības iestādei, ļaujot 
dalībvalstīm nepiemērot šo regulu 
apstrādei, kas visdrīzāk nerada 
apdraudējumus datu subjektiem. Šis 
pienākums radīja administratīvu un finanšu 
slogu un ne vienmēr palīdzēja uzlabot 
personas datu aizsardzību. Tāpēc šāds 
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pievēršas tām apstrādes darbībām, kas 
visdrīzāk īpaši apdraud datu subjekta 
tiesības un brīvības savas būtības, apmēra 
vai nolūku dēļ. Šādos gadījumos pārzinim 
vai apstrādātājam pirms apstrādes būtu 
jāveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums, kurā jo īpaši būtu jāietver 
paredzētie pasākumi, aizsardzības līdzekļi 
un mehānismi, kas nodrošina personas datu 
aizsardzību un kas uzskatāmi parāda, ka ir 
ievēroti šīs regulas noteikumi.

nekritisks vispārīgs paziņošanas pienākums 
būtu jāatceļ un jāaizstāj ar efektīvām 
procedūrām un mehānismiem, kas 
pievēršas tām apstrādes darbībām, kas 
visdrīzāk īpaši apdraud datu subjekta 
tiesības un brīvības savas būtības, apmēra 
vai nolūku dēļ. Šādos gadījumos pārzinim 
vai apstrādātājam pirms apstrādes būtu 
jāveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums, kurā jo īpaši būtu jāietver 
paredzētie pasākumi, aizsardzības līdzekļi 
un mehānismi, kas nodrošina personas datu 
aizsardzību un kas uzskatāmi parāda, ka ir 
ievēroti šīs regulas noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 544
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Direktīvā 95/46/EK bija noteikts 
vispārīgs pienākums paziņot par personas 
datu apstrādi uzraudzības iestādei. Šis 
pienākums radīja administratīvu un finanšu 
slogu un ne vienmēr palīdzēja uzlabot 
personas datu aizsardzību. Tāpēc šāds 
nekritisks vispārīgs paziņošanas pienākums 
būtu jāatceļ un jāaizstāj ar efektīvām 
procedūrām un mehānismiem, kas 
pievēršas tām apstrādes darbībām, kas 
visdrīzāk īpaši apdraud datu subjekta 
tiesības un brīvības savas būtības, apmēra 
vai nolūku dēļ. Šādos gadījumos pārzinim 
vai apstrādātājam pirms apstrādes būtu 
jāveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums, kurā jo īpaši būtu jāietver 
paredzētie pasākumi, aizsardzības līdzekļi 
un mehānismi, kas nodrošina personas datu 
aizsardzību un kas uzskatāmi parāda, ka ir 
ievēroti šīs regulas noteikumi.

(70) Direktīvā 95/46/EK bija noteikts 
vispārīgs pienākums paziņot par personas 
datu apstrādi uzraudzības iestādei, ļaujot 
dalībvalstīm nepiemērot šo pienākumu 
apstrādei, kas visdrīzāk nerada 
apdraudējumus datu subjektiem. Šis 
pienākums radīja administratīvu un finanšu 
slogu un ne vienmēr palīdzēja uzlabot 
personas datu aizsardzību. Tāpēc šāds 
nekritisks vispārīgs paziņošanas pienākums 
būtu jāatceļ un jāaizstāj ar efektīvām 
procedūrām un mehānismiem, kas 
pievēršas tām apstrādes darbībām, kas 
visdrīzāk rada augsta līmeņa 
apdraudējumu datu subjekta tiesībām un 
brīvībām savas būtības, apmēra vai nolūku 
dēļ. Šādos gadījumos pārzinim pirms 
apstrādes būtu jāveic ietekmes uz 
privātumu novērtējums, kurā jo īpaši būtu 
jāietver paredzētie pasākumi, aizsardzības 
līdzekļi un mehānismi, kas nodrošina 
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personas datu aizsardzību un kas uzskatāmi 
parāda, ka ir ievēroti šīs regulas noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst 33. panta grozījumam un ierosinātajai uz risku pamatotajai pieejai. 
Turklāt norādīta atsauce uz Direktīvas 95/46/EK 18. pantā paredzēto iespēju nepiemērot 
paziņošanas pienākumu apstrādei, kas rada zema līmeņa apdraudējumu. Komisijas 
priekšlikumā šāda izņēmuma nebija. Ar ierosināto uz risku pamatoto pieeju, jo īpaši 28.–
33. panta grozījumiem, šāds izņēmums atkal tiek iekļauts priekšlikumā.

Grozījums Nr. 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Direktīvā 95/46/EK bija noteikts 
vispārīgs pienākums paziņot par personas 
datu apstrādi uzraudzības iestādei. Šis 
pienākums radīja administratīvu un finanšu 
slogu un ne vienmēr palīdzēja uzlabot 
personas datu aizsardzību. Tāpēc šāds 
nekritisks vispārīgs paziņošanas pienākums 
būtu jāatceļ un jāaizstāj ar efektīvām 
procedūrām un mehānismiem, kas 
pievēršas tām apstrādes darbībām, kas 
visdrīzāk īpaši apdraud datu subjekta 
tiesības un brīvības savas būtības, apmēra 
vai nolūku dēļ. Šādos gadījumos pārzinim 
vai apstrādātājam pirms apstrādes būtu 
jāveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums, kurā jo īpaši būtu jāietver 
paredzētie pasākumi, aizsardzības līdzekļi 
un mehānismi, kas nodrošina personas 
datu aizsardzību un kas uzskatāmi 
parāda, ka ir ievēroti šīs regulas 
noteikumi.

(70) Direktīvā 95/46/EK bija noteikts 
vispārīgs pienākums paziņot par personas 
datu apstrādi uzraudzības iestādei. Šis 
pienākums radīja administratīvu un finanšu 
slogu un ne vienmēr palīdzēja uzlabot 
personas datu aizsardzību. Tāpēc šāds 
nekritisks vispārīgs paziņošanas pienākums 
būtu jāatceļ.

Or. en
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Grozījums Nr. 546
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Tam jo īpaši būtu jāattiecas uz 
jaunizveidotām plaša mēroga kartotēkām, 
kuru mērķis ir ievērojama personas datu 
apjoma apstrāde reģionālā, valsts vai 
starpvalstu līmenī un kas var ietekmēt 
lielu datu subjektu skaitu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Tam jo īpaši būtu jāattiecas uz 
jaunizveidotām plaša mēroga kartotēkām, 
kuru mērķis ir ievērojama personas datu 
apjoma apstrāde reģionālā, valsts vai 
starpvalstu līmenī un kas var ietekmēt 
lielu datu subjektu skaitu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 548
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
71.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71a) Pārziņiem būtu jāliek uzsvars uz 
personas datu aizsardzību visā datu dzīves 
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ciklā no to savākšanas un apstrādes līdz 
dzēšanai, jau no sākuma veicot 
ieguldījumus ilgtspējīgā datu pārvaldības 
sistēmā un uzraugot to ar visaptveroša 
atbilstības nodrošināšanas mehānisma 
palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 549
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
71.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71b) Katram datu pārzinim vispirms būtu 
jāveic datu apstrādes darbību riska 
analīze, izvērtējot īpašos apdraudējumus 
datu subjektu tiesībām un brīvībām savas 
būtības, apmēra vai nolūku dēļ un 
nosakot, kuri šajā regulā paredzētie 
pienākumi jāizpilda. Risku analīze būtu 
jāatjaunina, ja mainās kāds no 
minētajiem kritērijiem, un tā būtu 
jādokumentē, ja tās rezultāti neprasa veikt 
datu aizsardzības ietekmes novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
71.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71c) Ietekmes novērtējumi ir katras 
ilgtspējīgas datu aizsardzības sistēmas 
būtisks elements, kas nodrošina, ka 
uzņēmumi jau no paša sākuma apzinās to 
veikto datu apstrādes darbību visas 
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iespējamās sekas. Ja ietekmes novērtējumi 
ir pilnīgi, var būtiski ierobežot jebkura 
datu aizsardzības pārkāpuma vai 
privātumu aizskarošas darbības 
iespējamību. Tādēļ datu aizsardzības 
ietekmes novērtējumos būtu jāņem vērā 
personas datu pārvaldība visā to dzīves 
ciklā no datu savākšanas un apstrādes 
līdz dzēšanai, plaši aprakstot paredzētās 
apstrādes darbības, apdraudējumus datu 
subjektu tiesībām un brīvībām, paredzētos 
apdraudējumu novēršanas pasākumus, 
aizsardzības pasākumus, drošības 
pasākumus un mehānismus, lai 
nodrošinātu atbilstību šai regulai.

Or. en

Grozījums Nr. 551
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Noteiktos apstākļos var būt saprātīgi 
un lietderīgi veikt plašāku datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu, kura 
priekšmets nav tikai viens projekts, 
piemēram, ja valsts iestādes vai struktūras 
vēlas izveidot vienotu lietotņu vai 
apstrādes platformu vai ja vairāki pārziņi 
plāno ieviest vienotu lietotņu vai apstrādes 
vidi kādā rūpniecības nozarē vai segmentā, 
vai kādai plaši lietotai horizontālai 
darbībai.

(72) Noteiktos apstākļos var būt 
nepieciešams veikt plašāku datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu, kura 
priekšmets nav tikai viens projekts, 
piemēram, ja valsts iestādes vai struktūras 
vēlas izveidot vienotu lietotņu vai 
apstrādes platformu vai ja vairāki pārziņi 
plāno ieviest vienotu lietotņu vai apstrādes 
vidi kādā rūpniecības nozarē vai segmentā, 
vai kādai plaši lietotai horizontālai 
darbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 552
Louis Michel
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Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Ja datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums norāda, ka apstrādes 
darbības ir saistītas ar augstu īpaša 
apdraudējuma pakāpi datu subjekta 
tiesībām un brīvībām, kā piemēram, 
tiesību izmantošanas liegšana, vai saistībā 
ar īpašu, jaunu tehnoloģiju izmantošanu, 
pirms darbību uzsākšanas par riskanto 
apstrādi, kas varētu pārkāpt šīs regulas 
noteikumus, būtu jākonsultējas ar 
uzraudzības iestādi un jāiesniedz 
priekšlikumi, kā šo situāciju uzlabot. 
Šādām konsultācijām būtu vienlīdz 
jānotiek vai nu valsts parlamenta akta 
sagatavošanas gaitā, vai tāda pasākuma 
sagatavošanas gaitā, kas pamatojas uz 
likumdevēja aktu, kurā noteikts apstrādes 
raksturs un paredzēti atbilstoši 
aizsardzības līdzekļi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 553
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Ja datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums norāda, ka apstrādes darbības 
ir saistītas ar augstu īpaša apdraudējuma 
pakāpi datu subjekta tiesībām un brīvībām, 
kā piemēram, tiesību izmantošanas 
liegšana, vai saistībā ar īpašu, jaunu 
tehnoloģiju izmantošanu, pirms darbību 
uzsākšanas par riskanto apstrādi, kas varētu 
pārkāpt šīs regulas noteikumus, būtu 
jākonsultējas ar uzraudzības iestādi un 
jāiesniedz priekšlikumi, kā šo situāciju 

(74) Ja datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums norāda, ka apstrādes darbības 
var būt saistītas ar augstu īpaša 
apdraudējuma pakāpi datu subjekta 
tiesībām un brīvībām, piemēram, tiesību 
izmantošanas liegšanu, vai saistībā ar 
īpašu, jaunu tehnoloģiju izmantošanu, 
pirms darbību uzsākšanas par riskanto 
apstrādi, kas varētu pārkāpt šīs regulas 
noteikumus, būtu jākonsultējas ar 
uzraudzības iestādi un jāiesniedz 
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uzlabot. Šādām konsultācijām būtu 
vienlīdz jānotiek vai nu valsts parlamenta 
akta sagatavošanas gaitā, vai tāda 
pasākuma sagatavošanas gaitā, kas 
pamatojas uz likumdevēja aktu, kurā 
noteikts apstrādes raksturs un paredzēti 
atbilstoši aizsardzības līdzekļi.

priekšlikumi, kā šo situāciju uzlabot. 
Šādām konsultācijām būtu vienlīdz 
jānotiek vai nu valsts parlamenta akta 
sagatavošanas gaitā, vai tāda pasākuma 
sagatavošanas gaitā, kas pamatojas uz 
likumdevēja aktu, kurā noteikts apstrādes 
raksturs un paredzēti atbilstoši aizsardzības 
līdzekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Ja datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums norāda, ka apstrādes darbības 
ir saistītas ar augstu īpaša apdraudējuma 
pakāpi datu subjekta tiesībām un brīvībām, 
kā piemēram, tiesību izmantošanas 
liegšana, vai saistībā ar īpašu, jaunu 
tehnoloģiju izmantošanu, pirms darbību 
uzsākšanas par riskanto apstrādi, kas 
varētu pārkāpt šīs regulas noteikumus,
būtu jākonsultējas ar uzraudzības iestādi 
un jāiesniedz priekšlikumi, kā šo situāciju 
uzlabot. Šādām konsultācijām būtu 
vienlīdz jānotiek vai nu valsts parlamenta 
akta sagatavošanas gaitā, vai tāda 
pasākuma sagatavošanas gaitā, kas 
pamatojas uz likumdevēja aktu, kurā 
noteikts apstrādes raksturs un paredzēti 
atbilstoši aizsardzības līdzekļi.

(74) Ja datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums norāda, ka apstrādes darbības 
ir saistītas ar augstu īpaša apdraudējuma 
pakāpi datu subjekta tiesībām un brīvībām, 
piemēram, tiesību izmantošanas liegšanu, 
vai saistībā ar īpašu, jaunu tehnoloģiju 
izmantošanu, pārzinim būtu jādokumentē 
ietekmes uz privātumu novērtējums un 
pēc pieprasījuma jādara šāds novērtējums 
pieejams uzraudzības iestādei. Ar 
uzraudzības iestādi būtu jākonsultējas vai 
nu valsts parlamenta akta sagatavošanas 
gaitā, vai tāda pasākuma sagatavošanas 
gaitā, kas pamatojas uz likumdevēja aktu, 
kurā noteikts apstrādes raksturs un 
paredzēti atbilstoši aizsardzības līdzekļi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst 34. panta grozījumiem.
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Grozījums Nr. 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Ja datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums norāda, ka apstrādes darbības 
ir saistītas ar augstu īpaša apdraudējuma 
pakāpi datu subjekta tiesībām un brīvībām, 
kā piemēram, tiesību izmantošanas 
liegšana, vai saistībā ar īpašu, jaunu 
tehnoloģiju izmantošanu, pirms darbību 
uzsākšanas par riskanto apstrādi, kas varētu 
pārkāpt šīs regulas noteikumus, būtu 
jākonsultējas ar uzraudzības iestādi un 
jāiesniedz priekšlikumi, kā šo situāciju 
uzlabot. Šādām konsultācijām būtu 
vienlīdz jānotiek vai nu valsts parlamenta 
akta sagatavošanas gaitā, vai tāda 
pasākuma sagatavošanas gaitā, kas 
pamatojas uz likumdevēja aktu, kurā 
noteikts apstrādes raksturs un paredzēti 
atbilstoši aizsardzības līdzekļi.

(74) Ja datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums norāda, ka apstrādes darbības 
ir saistītas ar augstu īpaša apdraudējuma 
pakāpi datu subjekta tiesībām un brīvībām, 
piemēram, tiesību izmantošanas liegšanu, 
vai saistībā ar īpašu, jaunu tehnoloģiju 
izmantošanu, pirms darbību uzsākšanas par 
riskanto apstrādi, kas varētu pārkāpt šīs 
regulas noteikumus, būtu jākonsultējas ar 
uzraudzības iestādi.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestādēm un datu pārziņiem un apstrādātājiem būtu savstarpēji jākonsultējas, ja 
ir norāde uz to, ka apstrādes darbības ietver augstu īpašu apdraudējumu pakāpi datu 
subjektu tiesībām un brīvībai, kā arī uz to, ka riskantā datu apstrāde varētu būt pretrunā šīs 
regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 556
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
74.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74a) Ietekmes novērtējumi var būt 
noderīgi tikai tādā gadījumā, ja 
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uzņēmumi nodrošina, ka tiek izpildīti 
ietekmes novērtējumos sākotnēji dotie 
solījumi. Tādēļ datu pārziņiem periodiski 
būtu jāveic datu aizsardzības atbilstības 
pārskatīšana, uzskatāmi parādot, ka 
izmantotie datu apstrādes mehānismi 
atbilst datu apstrādes ietekmes 
novērtējumos izteiktajiem apgalvojumiem. 
Turklāt būtu uzskatāmi jāparāda arī, ka 
datu pārzinis var nodrošināt iespēju datu 
subjektiem pastāvīgi izdarīt izvēli. Turklāt, 
ja pārskatīšanas laikā konstatē 
neatbilstību, tā būtu jāuzsver un jāsniedz 
ieteikumi, kā panākt pilnīgu atbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 557
Axel Voss

Regulas priekšlikums
74.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74a) Datu aizsardzības organizācija vai 
datu aizsardzības inspektors uzrauga 
pārziņa un apstrādātāja veikto personas 
datu apstrādi, lai konsultētu pārzini un 
apstrādātāju par atbilstības šai regulai 
nodrošināšanu un lai tādējādi palīdzētu 
nodrošināt, ka apstrādes darbības negatīvi 
neietekmē datu subjektu tiesības un 
brīvības.

Or. en

Grozījums Nr. 558
Axel Voss

Regulas priekšlikums
74.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74b) Datu aizsardzības organizācijas vai 
datu aizsardzības inspektori rīkojas 
neatkarīgi, proti, tie kā iestādes vai 
personas, kurām uzticēta datu 
aizsardzība, nesaņem norādes par savu 
funkciju veikšanu. Datu aizsardzības 
organizācijai vai datu aizsardzības 
inspektoram būtu tieši jāziņo pārziņa vai 
apstrādātāja vadībai.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums attiecas uz 36. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 559
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic uzņēmums un 
apstrāde saistīta ar vairāk nekā 500 datu 
subjektiem gadā, vai ja uzņēmuma galvenā 
darbība ietver apstrādes darbības, kurām 
nepieciešama regulāra un sistemātiska 
uzraudzība, kādai personai būtu jāpalīdz 
pārzinim vai apstrādātājam iekšēji 
uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. Šādiem 
datu aizsardzības inspektoriem, neatkarīgi 
no tā, vai viņus nodarbina pārzinis, būtu 
jāspēj neatkarīgi veikt savus uzdevumus un 
pienākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 560
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ietver apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai vai 
profesionāļu grupai būtu jāpalīdz pārzinim 
vai apstrādātājam iekšēji uzraudzīt šīs 
regulas ievērošanu. Šādiem datu 
aizsardzības inspektoriem, neatkarīgi no tā, 
vai viņus nodarbina pārzinis, būtu jāspēj
neatkarīgi veikt savus uzdevumus un 
pienākumus. Taču galīgā atbildība būtu 
jāuzņemas organizācijas vadībai.

Or. en

Grozījums Nr. 561
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels
uzņēmums, vai ja uzņēmuma galvenā 
darbība neatkarīgi no tā izmēra ir 
apstrādes darbības, kurām nepieciešama 
regulāra un sistemātiska uzraudzība,
kādai personai būtu jāpalīdz pārzinim vai 
apstrādātājam iekšēji uzraudzīt šīs regulas 
ievērošanu. Šādiem datu aizsardzības 
inspektoriem, neatkarīgi no tā, vai viņus
nodarbina pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi 
veikt savus uzdevumus un pienākumus.

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to veic uzņēmums un apstrāde saistīta 
ar uzņēmuma galveno darbību un rada 
augsta līmeņa apdraudējumu datu 
subjektu tiesībām un brīvībām, jo īpaši 
viņu tiesībām uz privātumu, piemēram, ir 
saistīta ar datu subjektu regulāru un 
sistemātisku uzraudzību, neatkarīgi no 
veiktajiem pasākumiem šādu 
apdraudējumu mazināšanai kādai 
personai būtu jāpalīdz pārzinim vai 
apstrādātājam iekšēji uzraudzīt šīs regulas 
ievērošanu. Šādiem datu aizsardzības 
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inspektoriem, neatkarīgi no tā, vai viņus 
nodarbina pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi 
veikt savus uzdevumus un pienākumus. 
Visos pārējos gadījumos šādas personas 
iecelšanai jābūt brīvprātīgai. Datu 
aizsardzības inspektors būtu jāieceļ, 
pamatojoties uz tā profesionālo 
kvalifikāciju, jo īpaši pamatojoties uz 
eksperta līmeņa zināšanām datu 
aizsardzības tiesību un prakses jomā un 
spēju pildīt savus uzdevumus. 
Nepieciešamais eksperta zināšanu līmenis
būtu jānosaka, jo īpaši ņemot vērā datu 
apstrādi, kas tiek veikta, un aizsardzību, 
kas nepieciešama pārziņa apstrādātajiem 
personas datiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst 35. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 562
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
ja apstrāde saistīta ar vairāk nekā 
500 datu subjektiem gadā, vai ja 
uzņēmuma galvenā darbība neatkarīgi no tā 
izmēra ietver sensitīvu datu apstrādes 
darbības vai apstrādes darbības, kurām 
nepieciešama regulāra un sistemātiska 
uzraudzība, kādai personai būtu jāpalīdz 
pārzinim vai apstrādātājam iekšēji 
uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. Nosakot, 
vai tiek apstrādāti dati par lielu skaitu 
datu subjektu, nevajadzētu ņemt vērā 
arhivētus datus, kam ir ierobežota 
piekļuve, kuras dēļ šie dati netiek pakļauti 
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parastai datu piekļuvei un pārziņa 
apstrādes darbībām, kā arī ko vairs nav 
iespējams mainīt. Šādiem datu 
aizsardzības inspektoriem, neatkarīgi no tā, 
vai viņus nodarbina pārzinis, un no tā, vai 
viņi šo uzdevumu veic kā pilnas slodzes 
darbinieki, būtu jāspēj neatkarīgi veikt 
savus uzdevumus un pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic uzņēmums, 
kurā strādā vismaz 50 darbinieki vai kurš 
apstrādā vismaz 250 datu subjektu datus,
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ietver apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus. Lai 
nodrošinātu datu aizsardzības inspektoru 
neatkarību, veicot savus pienākumus, 
būtu jāgarantē viņu īpaša aizsardzība pret 
atlaišanu no darba un diskrimināciju, kas 
būtu pielīdzināma aizsardzībai, kas 
paredzēta valsts noteikumos par 
darbinieku pārstāvju aizsardzību. Datu 
aizsardzības inspektori būtu jāieceļ tikai 
ar uzņēmuma darbinieku pārstāvju 
piekrišanu. Turklāt būtu jāparedz iespēja 
datu aizsardzības inspektoriem turpināt 
mācības un viņu sagatavošanu darba 
vietā uz par pārziņa vai nolīgtā 
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apstrādātāja līdzekļiem.

Or. de

Grozījums Nr. 564
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai arī ja apstrāde saistīta ar vairāk nekā 
249 datu subjektiem gadā, vai ja
uzņēmuma galvenā darbība neatkarīgi no tā 
izmēra ietver apstrādes darbības, kurām 
nepieciešama regulāra un sistemātiska 
uzraudzība, kādai personai būtu jāpalīdz 
pārzinim vai apstrādātājam iekšēji 
uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. Nosakot, 
vai tiek apstrādāti dati par lielu skaitu 
datu subjektu, nevajadzētu ņemt vērā 
arhivētus datus, kam ir ierobežota 
piekļuve, kuras dēļ šie dati netiek pakļauti 
parastai datu piekļuvei un pārziņa 
apstrādes darbībām, kā arī ko vairs nav 
iespējams mainīt. Šādiem datu 
aizsardzības inspektoriem, neatkarīgi no tā, 
vai viņus nodarbina pārzinis, un no tā, vai 
viņi šo uzdevumu veic kā pilnas slodzes 
darbinieki, būtu jāspēj neatkarīgi veikt 
savus uzdevumus un pienākumus. Jo īpaši 
ar datu aizsardzības inspektoru būtu 
jāapspriežas pirms personas datu 
automatizētas apstrādes sistēmu izstrādes, 
iepirkuma, pilnveidošanas un ieviešanas, 
lai nodrošinātu integrētus privātuma 
principus un privātumu pēc noklusējuma.

Or. hu

Pamatojums

Jēdziena „liels uzņēmums” definīcija paredz, ka uzņēmumā ir vairāk nekā 249 darbinieki. 
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Ierobežojums attiecībā uz 500 datu subjektiem būtu pārāk liels. Lai nodrošinātu konsekvenci, 
robežai būtu jābūt tādu datu apstrādei, kas attiecas uz vairāk nekā 249 personām.

Grozījums Nr. 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
ja to privātajā sektorā veic uzņēmums, vai 
ja uzņēmuma galvenā darbība neatkarīgi no 
tā izmēra ietver apstrādes darbības, kurām 
nepieciešama regulāra un sistemātiska 
uzraudzība, kādai personai būtu jāpalīdz 
pārzinim vai apstrādātājam iekšēji 
uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. Šādiem 
datu aizsardzības inspektoriem, neatkarīgi 
no tā, vai viņus nodarbina pārzinis, būtu 
jāspēj neatkarīgi veikt savus uzdevumus un 
pienākumus. Lai nodrošinātu datu 
aizsardzības inspektoru neatkarību, veicot 
savus pienākumus, būtu jāgarantē viņu
īpaša aizsardzība pret atlaišanu no darba 
un diskrimināciju, kas pielīdzināma 
arodbiedrību vai darbinieku pārstāvju 
aizsardzībai saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un praksi. Datu aizsardzības 
inspektori būtu jāieceļ ar darba vietas 
pārstāvju piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai (75) Ja apstrādi veic publiskajā sektorā vai 
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ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ir apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai 
būtu jāpalīdz pārzinim vai apstrādātājam 
iekšēji uzraudzīt šīs regulas ievērošanu. 
Šādiem datu aizsardzības inspektoriem, 
neatkarīgi no tā, vai viņus nodarbina 
pārzinis, būtu jāspēj neatkarīgi veikt savus 
uzdevumus un pienākumus.

ja to privātajā sektorā veic liels uzņēmums, 
vai ja uzņēmuma galvenā darbība 
neatkarīgi no tā izmēra ietver apstrādes 
darbības, kurām nepieciešama regulāra un 
sistemātiska uzraudzība, kādai personai vai 
organizācijai būtu jāpalīdz pārzinim vai 
apstrādātājam iekšēji uzraudzīt šīs regulas 
ievērošanu. Šādiem datu aizsardzības 
inspektoriem vai datu aizsardzības 
organizācijām būtu jāspēj neatkarīgi veikt 
savus uzdevumus un pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 567
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
75.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75a) Datu aizsardzības inspektoram būtu 
jābūt vismaz šādām prasmēm: plašām 
zināšanām par datu aizsardzības tiesību 
aktu būtību un piemērošanu, tostarp par 
tehniskajiem un organizatoriskajiem 
pasākumiem un procedūrām; labām 
zināšanām par tehniskajām prasībām 
attiecībā uz integrētu privātumu, 
privātumu pēc noklusējuma un datu 
drošību; zināšanām par konkrēto nozari 
atbilstīgi pārziņa vai apstrādātāja 
lielumam un apstrādājamo datu 
sensitivitātei; spējai veikt pārbaudes, 
sniegt konsultācijas, sagatavot 
dokumentus un veiktu lietu analīzi, kā arī 
pilnīgām zināšanām par darbinieku 
pārstāvja nozīmi un kompetenci. Pārzinim 
būtu jānodrošina, ka datu aizsardzības 
inspektors var piedalīties progresīvos 
mācību pasākumos, lai uzturētu 
specializētās zināšanas, kas 
nepieciešamas inspektora pienākumu 
veikšanai.



PE504.340v01-00 148/167 AM\926396LV.doc

LV

Or. hu

Pamatojums

Spēju sadarboties nevar pienācīgi novērtēt, un tā lielākā mērā attiecas uz vispārēju prasību 
darba vietā. Taču zināšanas par darbinieku pārstāvja kompetenci ir būtiskas, risinot ar datu 
apstrādi saistītus jautājumus.

Grozījums Nr. 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
75.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75a) Ja datu aizsardzības inspektoru 
nodarbina pārzinis vai apstrādātājs, lai 
nodrošinātu viņa neatkarību, veicot savus 
pienākumus, būtu jānodrošina datu 
aizsardzības inspektora īpaša aizsardzība 
pret atlaišanu no darba un 
diskrimināciju, kas pielīdzināma 
darbinieku pārstāvju aizsardzībai saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un praksi. Datu 
aizsardzības inspektors būtu jāieceļ ar 
darba vietas pārstāvju piekrišanu. Datu 
aizsardzības inspektoram būtu jādod 
iespēja regulāri piedalīties mācībās savā 
parastajā darba laikā saistībā ar savu 
pienākumu veikšanu, nezaudējot darba 
samaksu. Mācību izmaksas būtu jāsedz 
darba devējam.

Or. en

Grozījums Nr. 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(76) Lai atvieglotu šīs regulas efektīvu (76) Lai atvieglotu šīs regulas efektīvu 
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piemērošanu, pārziņu asociācijas vai citas 
tos pārstāvošas apvienības būtu jāmudina 
izstrādāt profesionālās ētikas kodeksus, 
ievērojot šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus un ņemot vērā apstrādes 
īpatnības konkrētās nozarēs.

piemērošanu, pārziņu asociācijas vai citas 
tos pārstāvošas apvienības ar uzņēmuma 
darbinieku pārstāvju piekrišanu būtu 
jāmudina izstrādāt profesionālās ētikas 
kodeksus, ievērojot šajā regulā paredzētos 
ierobežojumus un ņemot vērā apstrādes 
īpatnības konkrētās nozarēs.

Or. de

Grozījums Nr. 570
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
77. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) Lai uzlabotu caurskatāmību un šīs 
regulas ievērošanu, būtu jāiedrošina 
izstrādāt sertifikācijas mehānismus un
datu aizsardzības zīmogus un 
marķējumus, kas ļautu datu subjektam 
ātri novērtēt datu aizsardzības līmeni
saistībā ar konkrētiem produktiem un 
pakalpojumiem.

(77) Lai uzlabotu pārredzamību un šīs 
regulas ievērošanu, uzraudzības iestādēm 
būtu jāpiešķir pārziņiem un
apstrādātājiem, kuri atbilstīgi piemēro šo 
regulu, vienots standartizēts datu 
aizsardzības marķējums — „Eiropas datu
aizsardzības zīmogs”. Veicot pārziņu 
sertifikāciju, uzraudzības iestādēm būtu 
jāpiemēro vienādi standarti, taču brīvi 
jālemj par sertifikācijas maksām. Eiropas 
datu aizsardzības zīmogam būtu jāveido 
datu subjektu uzticība, jārada tiesiskā 
noteiktība pārziņiem un vienlaikus 
jāeksportē Eiropas datu aizsardzības 
standarti, atvieglojot trešo valstu 
uzņēmumu iekļūšanu Eiropas tirgos, 
izmantojot sertifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
77. apsvērums



PE504.340v01-00 150/167 AM\926396LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) Lai uzlabotu caurskatāmību un šīs 
regulas ievērošanu, būtu jāiedrošina 
izstrādāt sertifikācijas mehānismus un datu 
aizsardzības zīmogus un marķējumus, kas 
ļautu datu subjektam ātri novērtēt datu 
aizsardzības līmeni saistībā ar konkrētiem 
produktiem un pakalpojumiem.

(77) Lai uzlabotu pārredzamību un šīs 
regulas ievērošanu, būtu jāiedrošina 
izstrādāt sertifikācijas mehānismus un datu 
aizsardzības zīmogus un standartizētus
marķējumus, kas ļautu datu subjektam ātri 
novērtēt datu aizsardzības līmeni saistībā ar 
konkrētiem produktiem un pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Axel Voss

Regulas priekšlikums
77. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) Lai uzlabotu caurskatāmību un šīs 
regulas ievērošanu, būtu jāiedrošina 
izstrādāt sertifikācijas mehānismus un datu 
aizsardzības zīmogus un marķējumus, kas 
ļautu datu subjektam ātri novērtēt datu 
aizsardzības līmeni saistībā ar konkrētiem 
produktiem un pakalpojumiem.

(77) Lai uzlabotu pārredzamību un šīs 
regulas ievērošanu, būtu jāiedrošina 
izstrādāt sertifikācijas mehānismus un datu 
aizsardzības zīmogus un marķējumus, kas 
ļautu datu subjektam ātri novērtēt datu 
aizsardzības līmeni saistībā ar konkrētiem 
produktiem un pakalpojumiem. Pēc 
sertifikācijas procedūras tiktu atzīts, ka 
sertificētie uzņēmumi ir ieviesuši 
pietiekamas datu aizsardzības garantijas 
atbilstīgiem tehniskās drošības un 
organizatoriskajiem pasākumiem un 
procedūrām attiecībā uz šīs regulas 
prasībām, lai nodrošinātu datu subjekta 
tiesību aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 573
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
77. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) Lai uzlabotu caurskatāmību un šīs 
regulas ievērošanu, būtu jāiedrošina 
izstrādāt sertifikācijas mehānismus un
datu aizsardzības zīmogus un 
marķējumus, kas ļautu datu subjektam 
ātri novērtēt datu aizsardzības līmeni 
saistībā ar konkrētiem produktiem un 
pakalpojumiem.

(77) Lai uzlabotu pārredzamību un šīs 
regulas ievērošanu, uzraudzības iestādēm 
būtu jāpiešķir pārziņiem un
apstrādātājiem, kuri atbilstīgi piemēro šo 
regulu, vienots standartizēts datu
aizsardzības marķējums — „Eiropas datu 
aizsardzības zīmogs”. Uzraudzības 
iestādēm, veicot pārziņu sertifikāciju, 
būtu jāpiemēro vienādi standarti; 
sertifikācijas maksai jābūt vienādai visās 
dalībvalstīs, un tā būtu jānosaka Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijai. Eiropas datu 
aizsardzības zīmogam būtu jārada 
uzticība starp datu subjektiem, jārada 
tiesiskā noteiktība pārziņiem un 
vienlaikus jāeksportē Eiropas datu 
aizsardzības standarti, atvieglojot trešo 
valstu uzņēmumu iekļūšanu Eiropas 
tirgos, izmantojot sertifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 574
Nathalie Griesbeck

Regulas priekšlikums
77.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77a) Lai nodrošinātu to sertifikātu
efektīvāku savstarpējo atzīšanu, kas 
attiecas uz veselības datiem, un Eiropas 
sertifikācijas mehānisma izveidi, Eiropas 
Datu aizsardzības komitejai sadarbībā ar 
valstu uzraudzības iestādēm būtu 
jāizstrādā pamatnostādnes un ieteikumi 
valstu veselības datu glabāšanas 
sertifikācijas sistēmu saskaņošanai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 575
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
78.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78a) Lai nodrošinātu personas datu 
efektīvu aizsardzību, atsaucoties uz šīs 
regulas teritoriālo tvērumu, tā būtu 
jāpiemēro arī Eiropas izcelsmes datu 
apstrādei, glabāšanai un izmantošanai 
trešās valstīs.

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu dot iespēju datu apstrādātājiem rast iespēju izvairīties no noteikumu 
piemērošanas trešās valstīs, kurās noteikts zemāks vai atšķirīgs datu aizsardzības līmenis. 
Eiropas izcelsmes datiem visā pasaulē būtu jāpiemēro Eiropas datu aizsardzības standarti; 
tas cita starpā nepieciešams Eiropas konkurētspējas aizsardzībai.

Grozījums Nr. 576
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
79. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(79) Šī regula neskar starptautiskos 
nolīgumus, kas noslēgti starp Savienību un 
trešām valstīm par personas datu 
nosūtīšanu un atbilstošiem aizsardzības 
pasākumiem datu subjektiem.

(79) Šī regula neskar starptautiskos 
nolīgumus, kas noslēgti starp Savienību un 
trešām valstīm par personas datu 
nosūtīšanu un atbilstošiem aizsardzības 
pasākumiem datu subjektiem, nodrošinot 
iedzīvotāju pamattiesību līdzvērtīgu 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 577
Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
80. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80) Komisija var nolemt attiecībā uz visu 
Savienību, ka konkrēta trešā valsts, trešās 
valsts teritorija vai apstrādes nozare vai
starptautiska organizācija piedāvā 
pietiekamu datu aizsardzības līmeni, 
tādējādi nodrošinot tiesisko noteiktību un 
vienotību visā Savienībā attieksmē pret 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, par kurām uzskata, ka tās
nodrošina šādu aizsardzības līmeni. Šādos 
gadījumos personas datus uz šīm valstīm 
var nosūtīt un nav jāsaņem nekāda cita 
atļauja.

(80) Komisija var nolemt attiecībā uz visu 
Savienību, ka konkrēta trešā valsts, trešās 
valsts teritorija vai starptautiska 
organizācija piedāvā pietiekamu datu 
aizsardzības līmeni, tādējādi nodrošinot 
tiesisko noteiktību un vienotību visā 
Savienībā attieksmē pret trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, par kurām 
uzskata, ka tās nodrošina šādu aizsardzības 
līmeni. Šādos gadījumos personas datus uz 
šīm valstīm var nosūtīt un nav jāsaņem 
nekāda cita atļauja. Komisija pēc 
paziņojuma sniegšanas un pilnvērtīga 
pamatojuma nosūtīšanas trešai valstij var 
arī nolemt atsaukt šādu lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Kamēr lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību nav pieņemts, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jāveic 
pasākumi, kas kompensētu datu 
aizsardzības trūkumus trešā valstī, veicot 
atbilstošus datu subjekta aizsardzības 
pasākumus. Šādi atbilstoši aizsardzības 
pasākumi varētu nozīmēt, ka tiek izmantoti 
saistošie uzņēmuma noteikumi, Komisijas 
pieņemtie tipveida datu aizsardzības 
noteikumi, uzraudzības iestādes pieņemtie 
tipveida datu aizsardzības noteikumi vai 
uzraudzības iestādes apstiprināti līguma 
noteikumi, vai citi piemēroti un samērīgi 

(83) Kamēr lēmums par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību nav pieņemts, 
pārzinim vai apstrādātājam būtu jāveic 
pasākumi, kas kompensētu datu 
aizsardzības trūkumus trešā valstī, veicot 
atbilstošus datu subjekta aizsardzības 
pasākumus. Šādi atbilstoši aizsardzības 
pasākumi varētu nozīmēt, ka tiek izmantoti 
saistošie uzņēmuma noteikumi, Komisijas 
pieņemtie tipveida datu aizsardzības 
noteikumi, uzraudzības iestādes pieņemtie 
tipveida datu aizsardzības noteikumi vai 
uzraudzības iestādes apstiprināti līguma 
noteikumi. Šādiem atbilstošiem 
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pasākumi, kuru izmantošanu attaisno 
datu nosūtīšanas darbības apstākļi vai 
datu nosūtīšanas darbību kopuma 
apstākļi un ja to ir atļāvusi uzraudzības 
iestāde.

aizsardzības pasākumiem būtu 
jānodrošina datu subjektu tiesību 
aizsardzība, kas līdzvērtīga aizsardzībai, 
ko piemēro ES veiktai apstrādei, jo īpaši 
attiecībā uz nolūka ierobežošanu, 
piekļuves tiesībām, labošanu, dzēšanu un 
kompensāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
84. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84) Iespējai, ka pārzinis vai apstrādātājs 
var izmantot Komisijas vai uzraudzības 
iestādes pieņemtos tipveida datu 
aizsardzības noteikumus, nebūtu jāizslēdz, 
ka pārzinis vai apstrādātājs var iekļaut 
tipveida datu aizsardzības noteikumus 
plašākā līgumā vai pievienot citus 
noteikumus, ja vien tie tieši vai netieši nav 
pretrunā ar Komisijas vai uzraudzības 
iestādes pieņemtajiem tipveida datu 
aizsardzības noteikumiem vai neierobežo 
datu subjekta pamattiesības un brīvības.

(84) Iespējai, ka pārzinis vai apstrādātājs 
var izmantot Komisijas vai uzraudzības 
iestādes pieņemtos tipveida datu 
aizsardzības noteikumus, nebūtu jāizslēdz, 
ka pārzinis vai apstrādātājs var iekļaut 
tipveida datu aizsardzības noteikumus 
plašākā līgumā vai pievienot citus 
noteikumus, ja vien tie tieši vai netieši nav 
pretrunā ar Komisijas vai uzraudzības 
iestādes pieņemtajiem tipveida datu 
aizsardzības noteikumiem vai neierobežo 
datu subjekta pamattiesības un brīvības. 
Dažos gadījumos var būt atbilstoši 
mudināt pārziņus un apstrādātājus 
nodrošināt vēl stingrākus drošības 
pasākumus, nosakot vēl citas 
līgumsaistības, kas papildina standarta 
datu aizsardzības klauzulas.

Or. en

Grozījums Nr. 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
85. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85) Uzņēmumu grupai būtu jābūt iespējai 
izmantot apstiprinātus saistošos uzņēmuma 
noteikumus datu starptautiskai nosūtīšanai 
ārpus Savienības uz organizācijām, kas 
pieder pie tās pašas uzņēmumu grupas, ja 
vien šādi saistošie uzņēmuma noteikumi 
ietver galvenos principus un īstenojamas 
tiesības, kas nodrošina atbilstošus 
aizsardzības pasākumus personas datu 
nosūtīšanai vai nosūtīšanas kategorijām.

(85) Uzņēmumu grupai būtu jābūt iespējai 
izmantot apstiprinātus saistošos uzņēmuma 
noteikumus datu starptautiskai nosūtīšanai 
ārpus Savienības uz organizācijām, kas 
pieder pie tās pašas uzņēmumu grupas, ja 
vien šādi saistošie uzņēmuma noteikumi 
ietver visus galvenos principus un 
īstenojamas tiesības, kas nodrošina 
atbilstošus aizsardzības pasākumus 
personas datu nosūtīšanai vai nosūtīšanas 
kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 581
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
86. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86) Būtu jāparedz noteikumi, kas ļauj 
nosūtīt datus atsevišķos apstākļos, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu, ja nosūtīšana ir 
nepieciešama saistībā ar līgumu vai 
tiesisku prasījumu, ja tas nepieciešams, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesībās noteiktām svarīgām sabiedrības 
interesēm, vai ja datus nosūta no reģistra, 
kas izveidots ar likumu un kas paredzēts, 
lai likumīgi ieinteresētas personas vai 
sabiedrība, varētu tajā ieskatīties. Pēdējā 
gadījumā nebūtu jānosūta pilnīgi visi 
reģistrā ietvertie dati vai veselas datu 
kategorijas, un ja reģistrs ir paredzēts, lai 
tajā varētu ieskatīties likumīgi ieinteresētas 
personas, datus būtu jānosūta tikai pēc šo 
personu pieprasījuma vai ja šīs personas ir 
datu saņēmējas.

(86) Būtu jāparedz noteikumi, kas ļauj 
nosūtīt datus atsevišķos apstākļos, ja datu 
subjekts ir devis piekrišanu, ja nosūtīšana ir 
nepieciešama saistībā ar līgumu vai 
tiesisku prasījumu, ja tas nepieciešams, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesībās noteiktām svarīgām sabiedrības 
interesēm, vai ja datus nosūta no reģistra, 
kas izveidots ar likumu un kas paredzēts, 
lai likumīgi ieinteresētas personas vai 
sabiedrība, varētu tajā ieskatīties. Pēdējā 
gadījumā nebūtu jānosūta pilnīgi visi 
reģistrā ietvertie dati vai veselas datu 
kategorijas, un ja reģistrs ir paredzēts, lai 
tajā varētu ieskatīties likumīgi ieinteresētas 
personas, datus būtu jānosūta tikai pēc šo 
personu pieprasījuma vai ja šīs personas ir 
datu saņēmējas, pilnībā ņemot vērā datu 
subjekta intereses un pamattiesības.

Or. en
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Grozījums Nr. 582
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, vai ja datus 
nosūta iestādēm, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana un saukšana pie 
atbildības par tiem.

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, vai ja datus 
nosūta iestādēm, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana un saukšana pie 
atbildības par tiem. Šādu svarīgu 
sabiedrības interešu dēļ personas dati 
būtu jānosūta tikai atsevišķos gadījumos. 
Katrā atsevišķajā gadījumā būtu rūpīgi 
jāizvērtē visi nosūtīšanas apstākļi.

Or. en

Grozījums Nr. 583
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 



AM\926396LV.doc 157/167 PE504.340v01-00

LV

nodrošinājuma jautājumi, vai ja datus 
nosūta iestādēm, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana un saukšana pie 
atbildības par tiem.

nodrošinājuma jautājumi, struktūrām, kas 
atbild par krāpšanas apkarošanu sportā,
vai ja datus nosūta iestādēm, kuru 
kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu 
novēršana, izmeklēšana, atklāšana un 
saukšana pie atbildības par tiem.

Or. en

Pamatojums

Krāpšanas, piemēram, rezultātu sarunāšanas un dopinga, apkarošana sportā ir nozīmīga 
publisko interešu joma, kas pieprasa koordinētas starptautiska līmeņa intervences no visu 
atbildīgo instanču puses, tostarp no publiskām aģentūrām un sporta jomas struktūrām.

Grozījums Nr. 584
Axel Voss

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, vai ja datus 
nosūta iestādēm, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana un saukšana pie 
atbildības par tiem.

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, ietverot starptautisku 
datu nosūtīšanu, pamatojoties uz 
starptautiskiem nolīgumiem vai 
nolīgumiem ar trešo valstu iestādēm, 
piemēram, konkurences iestādēm, nodokļu 
vai muitas pārvaldēm, finanšu uzraudzības 
iestādēm, dienestiem, kuru kompetencē ir 
sociālā nodrošinājuma jautājumi, un 
struktūrām, kas atbild par krāpšanas 
apkarošanu sportā, vai ja datus nosūta 
iestādēm, kuru kompetencē ir noziedzīgu 
nodarījumu novēršana, izmeklēšana, 
atklāšana un saukšana pie atbildības par 
tiem. Šādu svarīgu sabiedrības interešu 
dēļ personas dati būtu jānosūta tikai 
atsevišķos gadījumos. Katrā atsevišķajā 
gadījumā būtu rūpīgi jāizvērtē visi 
nosūtīšanas apstākļi.

Or. en
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Pamatojums

Ar grozījumu iekļauts teksts no ITRE atzinuma. Kopā ar ierosināto 45. panta 5. punkta 
grozījumu ierosinātais apsvēruma precizējums novērstu neskaidrību attiecībā uz to, vai 
„svarīgu sabiedrības interešu aizsardzībai” atļauta starptautiska datu nosūtīšana starp 
regulatīvām iestādēm.

Grozījums Nr. 585
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, vai ja datus 
nosūta iestādēm, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana un saukšana pie 
atbildības par tiem.

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, vai ja datus 
nosūta valsts iestādēm, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana un saukšana pie 
atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 586
Louis Michel

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 

(87) Šīs atkāpes jo īpaši būtu jāattiecina uz 
datu nosūtīšanu, ko pieprasa un kas ir 
vajadzīga, lai aizsargātu svarīgas 
sabiedrības intereses, piemēram, kad 
starptautiska datu nosūtīšana notiek starp 
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konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, vai ja datus 
nosūta iestādēm, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana un saukšana pie 
atbildības par tiem.

konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas 
pārvaldēm, finanšu uzraudzības iestādēm, 
dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā 
nodrošinājuma jautājumi, starp 
struktūrām, kas atbild par rezultātu 
sarunāšanas un krāpšanas apkarošanu 
sportā, vai ja datus nosūta iestādēm, kuru 
kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu 
novēršana, izmeklēšana, atklāšana un 
saukšana pie atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Nosūtīšana, ko nevar kvalificēt kā 
biežu vai masveida, varētu būtu iespējama 
arī pamatojoties uz pārziņa vai 
apstrādātāja likumīgām interesēm, pēc 
tam, kad viņi ir novērtējuši visus ar datu 
nosūtīšanu saistītos apstākļus. 
Apstrādājot datus vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, būtu jāņem 
vērā, ka sabiedrībai ir leģitīmas tiesības 
sagaidīt zināšanu pieaugumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 588
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Nosūtīšana, ko nevar kvalificēt kā 
biežu vai masveida, varētu būtu iespējama 

(88) Nosūtīšana, ko nevar kvalificēt kā 
biežu vai masveida, varētu būtu iespējama 
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arī pamatojoties uz pārziņa vai apstrādātāja 
likumīgām interesēm, pēc tam, kad viņi ir 
novērtējuši visus ar datu nosūtīšanu 
saistītos apstākļus. Apstrādājot datus 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos, būtu jāņem vērā, ka sabiedrībai 
ir leģitīmas tiesības sagaidīt zināšanu 
pieaugumu.

arī pamatojoties uz pārziņa vai apstrādātāja 
likumīgām interesēm, pēc tam, kad viņi ir 
novērtējuši visus ar datu nosūtīšanu 
saistītos apstākļus. Šāda nosūtīšana varētu 
būt iespējama, piemēram, gadījumos, kad
datus apstrādā vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Nosūtīšana, ko nevar kvalificēt kā 
biežu vai masveida, varētu būtu iespējama 
arī pamatojoties uz pārziņa vai 
apstrādātāja likumīgām interesēm, pēc 
tam, kad viņi ir novērtējuši visus ar datu 
nosūtīšanu saistītos apstākļus.
Apstrādājot datus vēstures, statistikas un 
zinātniskās izpētes nolūkos, būtu jāņem 
vērā, ka sabiedrībai ir leģitīmas tiesības 
sagaidīt zināšanu pieaugumu.

(88) Nosūtot datus, lai tos apstrādātu
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos, būtu jāņem vērā, ka sabiedrībai ir 
leģitīmas tiesības sagaidīt zināšanu 
pieaugumu.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Nosūtīšana, ko nevar kvalificēt kā 
biežu vai masveida, varētu būtu iespējama 
arī pamatojoties uz pārziņa vai apstrādātāja 
likumīgām interesēm, pēc tam, kad viņi ir 

(88) Nosūtīšana, ko nevar kvalificēt kā 
biežu vai masveida, varētu būtu iespējama 
arī pamatojoties uz pārziņa vai apstrādātāja 
likumīgām interesēm, pēc tam, kad viņi ir 
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novērtējuši visus ar datu nosūtīšanu 
saistītos apstākļus. Apstrādājot datus 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes
nolūkos, būtu jāņem vērā, ka sabiedrībai ir 
leģitīmas tiesības sagaidīt zināšanu 
pieaugumu.

novērtējuši visus ar datu nosūtīšanu 
saistītos apstākļus. Apstrādājot datus 
vēstures, statistikas un zinātniskos
nolūkos, būtu jāņem vērā, ka sabiedrībai ir 
leģitīmas tiesības sagaidīt zināšanu 
pieaugumu.

Or. en

Grozījums Nr. 591
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
89. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(89) Jebkurā gadījumā, ja Komisija nav 
pieņēmusi lēmumu par datu aizsardzības 
līmeņa pietiekamību trešā valstī, pārzinim 
un apstrādātājam būtu jāizmanto 
risinājumi, kas garantē datu subjektam, ka 
tie joprojām varēs baudīt savas 
pamattiesības un aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz viņu datu apstrādi Savienībā arī
pēc tam, kad dati būs nosūtīti.

(89) Jebkurā gadījumā, ja Komisija nav 
pieņēmusi lēmumu par datu aizsardzības 
līmeņa pietiekamību trešā valstī, pārzinim 
un apstrādātājam būtu jāizmanto 
risinājumi, kas garantē datu subjektam, ka 
tas joprojām varēs baudīt savas 
pamattiesības un aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz viņa datu apstrādi Savienībā arī 
pēc tam, kad dati būs nosūtīti, ja apstrāde 
nav masveida, neatkārtojas un nav 
strukturāla.

Or. en

Grozījums Nr. 592
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
89. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(89) Jebkurā gadījumā, ja Komisija nav 
pieņēmusi lēmumu par datu aizsardzības 
līmeņa pietiekamību trešā valstī, pārzinim 
un apstrādātājam būtu jāizmanto 
risinājumi, kas garantē datu subjektam, ka 

(89) Jebkurā gadījumā, ja Komisija nav 
pieņēmusi lēmumu par datu aizsardzības 
līmeņa pietiekamību trešā valstī, pārzinim 
un apstrādātājam būtu jāizmanto 
risinājumi, kas juridiski saistoši garantē 
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tie joprojām varēs baudīt savas 
pamattiesības un aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz viņu datu apstrādi Savienībā arī
pēc tam, kad dati būs nosūtīti.

datu subjektiem, ka tas joprojām varēs 
baudīt savas pamattiesības un aizsardzības 
pasākumus attiecībā uz viņa datu apstrādi 
Savienībā arī pēc tam, kad dati būs nosūtīti.

Or. en

Grozījums Nr. 593
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90) Dažas trešās valstis ievieš likumus, 
noteikumus un citus tiesību aktus, kuru 
mērķis ir tieši regulēt datu apstrādes 
darbības, ko fiziskas un juridiskas personas 
veic dalībvalstu jurisdikcijā. Šādu likumu, 
noteikumu vai citu tiesību aktu ekstra 
teritoriāla piemērošana var būt pretrunā ar
starptautiskām tiesībām un var kavēt šīs 
regulas garantētās aizsardzības 
nodrošināšanu fiziskām personām. 
Nosūtīšana būtu jāatļauj tikai tad, ja šīs 
regulas nosacījumi nosūtīšanai uz trešo 
valsti ir izpildīti. Tas cita starpā varētu būt 
gadījumos, ja izpaušana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz svarīgām Savienības 
tiesībās vai dalībvalstu tiesībās, kuru 
subjekts ir pārzinis, atzītām sabiedrības 
interesēm. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
konstatē, ka pastāv svarīgas sabiedrības 
intereses, būtu jāprecizē deleģētā 
Komisijas tiesību aktā.

(90) Dažas trešās valstis ievieš likumus, 
noteikumus un citus tiesību aktus, kuru 
mērķis ir tieši regulēt datu apstrādes 
darbības, ko fiziskas un juridiskas personas 
veic dalībvalstu jurisdikcijā. Šādu likumu, 
noteikumu vai citu tiesību aktu 
ekstrateritoriāla piemērošana var būt 
pretrunā starptautiskām tiesībām un var 
kavēt šīs regulas garantētās aizsardzības 
nodrošināšanu fiziskām personām. 
Nosūtīšana būtu jāatļauj tikai tad, ja šīs 
regulas nosacījumi nosūtīšanai uz trešo 
valsti ir izpildīti. Ja pārziņi vai 
apstrādātāji saskaras ar pretrunīgām 
atbilstības prasībām, proti, ES 
jurisdikciju, no vienas puses, un trešās 
valsts jurisdikciju, no otras puses, 
Komisijai būtu jānodrošina, ka ES tiesību 
akti vienmēr prevalē. Komisijai būtu 
jāsniedz norādes un palīdzība pārzinim un 
apstrādātājam un jācenšas atrisināt 
jurisdikcijas konfliktu ar attiecīgo trešo 
valsti.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90) Dažas trešās valstis ievieš likumus, 
noteikumus un citus tiesību aktus, kuru 
mērķis ir tieši regulēt datu apstrādes 
darbības, ko fiziskas un juridiskas personas 
veic dalībvalstu jurisdikcijā. Šādu likumu, 
noteikumu vai citu tiesību aktu ekstra 
teritoriāla piemērošana var būt pretrunā ar
starptautiskām tiesībām un var kavēt šīs 
regulas garantētās aizsardzības 
nodrošināšanu fiziskām personām. 
Nosūtīšana būtu jāatļauj tikai tad, ja šīs 
regulas nosacījumi nosūtīšanai uz trešo 
valsti ir izpildīti. Tas cita starpā varētu būt 
gadījumos, ja izpaušana ir nepieciešama, 
pamatojoties uz svarīgām Savienības 
tiesībās vai dalībvalstu tiesībās, kuru 
subjekts ir pārzinis, atzītām sabiedrības 
interesēm. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
konstatē, ka pastāv svarīgas sabiedrības 
intereses, būtu jāprecizē deleģētā 
Komisijas tiesību aktā.

(90) Dažas trešās valstis ievieš likumus, 
noteikumus un citus tiesību aktus, kuru 
mērķis ir tieši regulēt datu apstrādes 
darbības, ko fiziskas un juridiskas personas 
veic dalībvalstu jurisdikcijā. Šādu likumu, 
noteikumu vai citu tiesību aktu 
ekstrateritoriāla piemērošana pēc 
noklusējuma būtu uzskatāma par tādu, 
kas ir pretrunā starptautiskām tiesībām un 
var kavēt šīs regulas garantētās 
aizsardzības nodrošināšanu fiziskām 
personām. Nosūtīšana būtu jāatļauj tikai 
tad, ja šīs regulas nosacījumi nosūtīšanai uz 
trešo valsti ir izpildīti. Tas cita starpā 
varētu būt gadījumos, ja izpaušana ir 
nepieciešama, pamatojoties uz svarīgām 
Savienības tiesībās vai dalībvalstu tiesībās, 
kuru subjekts ir pārzinis, atzītām 
sabiedrības interesēm. Nosacījumi, saskaņā 
ar kuriem konstatē, ka pastāv svarīgas 
sabiedrības intereses, būtu jāprecizē 
deleģētā Komisijas tiesību aktā. Tādi 
tiesību akti, kas kaut teorētiski pieļautu 
ekstrateritoriālu piekļuvi Eiropas 
iedzīvotāju datiem, būtu jāizvērtē paši par 
sevi un — neatkarīgi no tiesību aktu 
piemērošanas — kā pamats attiecīgās 
valsts datu aizsardzības režīma vai 
jebkura līdzvērtīga divpusēja nolīguma 
atbilstības atzīšanas atsaukšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
97. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(97) Ja personas datu apstrāde saistībā ar 
darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija Savienībā, notiek 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, par šā 
pārziņa vai apstrādātāja darbību uzraudzību 
un attiecīgu lēmumu pieņemšanu visā 
Savienībā būtu jāatbild tikai vienai 
uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu 
konsekventu piemērošanu, tiesisko 
noteiktību un samazinātu administratīvo 
slogu šādiem pārziņiem un apstrādātājiem.

(97) Ja personas datu apstrāde notiek 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, par šā 
pārziņa vai apstrādātāja darbību uzraudzību 
un attiecīgu lēmumu pieņemšanu visā 
Savienībā būtu jāatbild tikai vienai 
uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu 
konsekventu piemērošanu, tiesisko 
noteiktību un samazinātu administratīvo 
slogu šādiem pārziņiem un apstrādātājiem.

Or. en

Pamatojums

Vienas pieturas aģentūras princips jāpiemēro konsekventi gan attiecībā uz ES, gan ārpus ES 
esošiem pārziņiem, uz kuriem attiecas tiesību akti.

Grozījums Nr. 596
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
97. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(97) Ja personas datu apstrāde saistībā ar 
darbībām, ko veic pārziņa vai apstrādātāja 
institūcija Savienībā, notiek vairāk nekā 
vienā dalībvalstī, par šā pārziņa vai 
apstrādātāja darbību uzraudzību un 
attiecīgu lēmumu pieņemšanu visā 
Savienībā būtu jāatbild tikai vienai 
uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu 
konsekventu piemērošanu, tiesisko 
noteiktību un samazinātu administratīvo 
slogu šādiem pārziņiem un apstrādātājiem.

(97) Ja personas datu apstrāde saistībā ar 
darbībām, ko veic pārziņa vai apstrādātāja 
institūcija Savienībā, notiek vairāk nekā 
vienā dalībvalstī, vienai uzraudzības 
iestādei būtu jādarbojas kā pārziņa vai 
apstrādātāja vienotam kontaktpunktam
visā Savienībā un būtu jāpieņem attiecīgi 
lēmumi, lai nodrošinātu konsekventu 
piemērošanu, tiesisko noteiktību un 
samazinātu administratīvo slogu šādiem 
pārziņiem un apstrādātājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
97.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(97a) Ja personas (piemēram, kā 
patērētājus vai darbiniekus) skar arī 
iespējams noteikumu pārkāpums, ko 
pieļāvis uzņēmums citās dalībvalstīs, būtu 
jāparedz iespēja šīm personām iesniegt 
sūdzību datu aizsardzības iestādei pēc 
savas izvēles. Ja procedūra, kuras iemesls 
ir šāda sūdzība, jau uzsākta citā 
dalībvalstī, nākamā datu aizsardzības 
iestāde, kas saņēmusi sūdzību, var uz 
laiku apturēt procedūru. Datu 
aizsardzības iestādei, kas uzņemas 
atbildību par procedūru, jākoordinē savs 
darbs ar citām iesaistītajām iestādēm. Ja 
iesaistītajām iestādēm rodas domstarpības 
par tiesiskiem jautājumiem, jautājums
iesniedzams izskatīšanai Eiropas 
Savienības Tiesā.

Or. de

Grozījums Nr. 598
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
97.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(97a) Ja datu subjekts iesniedz sūdzību vai 
iebildumu, būtu jāparedz, ka datu subjekts 
katrā ziņā var vērsties pie savas dalībvalsts 
uzraudzības iestādes, kurai, ja incidenta 
apmērs to pieļauj, būtu jāspēj piedāvāt 
koordinētu rīcību, iesaistot vairākas 
uzraudzības iestādes un izvirzot vadošo 
iestādi, kurai būtu jāpieņem lēmums, ko 
īsteno visas iesaistītās uzraudzības 
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iestādes. Visas domstarpības, kas rodas 
iesaistīto uzraudzības iestāžu starpā, būtu 
jārisina Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināts lēmumu pieņemšanas mehānisms, ko izmanto uzraudzības 
iestādes visu jautājumu risināšanai, kas izriet no attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju 
iesniegtajām sūdzībām. Ja nepieciešams, rīcību var koordinēt vadošā iestāde, un 
domstarpības risina Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Tādējādi tiks nodrošināta sistēmas 
praktiska izmantošana gadījumos, kad datu subjekts iesniedz sūdzību.

Grozījums Nr. 599
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
98. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(98) Kompetentajai iestādei, kas pilda 
šādas vienas pieturas aģentūras 
pienākumus, būtu jābūt tās dalībvalsts 
uzraudzības iestādei, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja galvenā institūcija.

(98) Vadošajai iestādei, kas pilda šādas 
vienas pieturas aģentūras pienākumus, būtu 
jābūt tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, 
kurā atrodas pārziņa vai apstrādātāja 
galvenā institūcija.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
98. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(98) Kompetentajai iestādei, kas pilda 
šādas vienas pieturas aģentūras 
pienākumus, būtu jābūt tās dalībvalsts 
uzraudzības iestādei, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja galvenā institūcija.

(98) Kompetentajai iestādei, kas pilda 
šādas vienas pieturas aģentūras 
pienākumus, būtu jābūt tās dalībvalsts 
uzraudzības iestādei, kurā atrodas pārziņa 
vai apstrādātāja galvenā institūcija. Ja 
pastāv nenoteiktība attiecībā uz vadošo 
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iestādi, pēc uzraudzības iestādes 
pieprasījuma pārziņa vai apstrādātāja 
vadošā iestāde būtu jānosaka, piemērojot 
konsekvences mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 601
Kinga Gál

Regulas priekšlikums
99. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(99) Kaut arī šī regula ir piemērojama arī
valsts tiesu darbībai, ja tiesa personas 
datus apstrādā veicot tiesas spriešanas 
funkciju, šāda apstrāde nebūtu jāiekļauj 
uzraudzības iestādes kompetencē, lai 
saglabātu tiesnešu neatkarību, pildot 
savus tiesneša uzdevumus. Tomēr šo 
izņēmumu būtu jāpiemēro ierobežoti un 
jāattiecina tikai uz tiesas spriešanas 
darbībām tiesas lietā, tas nebūtu 
jāattiecina uz citām tiesnešu aktivitātēm, 
kurās tie varētu būt iesaistīti saskaņā ar 
valsts tiesībām.

svītrots

Or. hu


