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Pakeitimas 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS,

dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo

dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo

Or. en

Pakeitimas 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnio 
2 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnio 
1 ir 2 dalis ir 82 straipsnio 2 dalies b ir 
c punktus, taip pat į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį ir 
8 straipsnio 2 dalies 3 punktą,

Or. en

Pakeitimas 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) fizinių asmenų apsauga tvarkant 
asmens duomenis yra pagrindinė teisė. 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnio 1 dalyje ir Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 16 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 
kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens 
duomenų apsaugą;

(1) fizinių asmenų apsauga tvarkant 
asmens duomenis yra pagrindinė teisė. 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsnio 1 dalyje ir Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 
kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens 
duomenų apsaugą. Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio 
2 dalyje nustatyta, kad tokie duomenys 
turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami 
tik konkretiems tikslams ir tik 
atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais 
įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais ir 
kad kiekvienas turi teisę susipažinti su 
surinktais jo asmens duomenimis bei į tai, 
kad jie būtų ištaisomi;

Or. en

Pakeitimas 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) todėl reikia palengvinti laisvą duomenų 
judėjimą tarp Sąjungos kompetentingų 
institucijų ir jų perdavimą į trečiąsias šalis 
bei tarptautinėms organizacijoms, kartu 
užtikrinant aukštą asmens duomenų 
apsaugos lygį. Dėl šių pokyčių Sąjungoje 
reikia nustatyti tvirtus ir nuoseklesnius 
duomenų apsaugos reglamentavimo 
pagrindus, kurie būtų griežtai 
įgyvendinami;

(4) kai būtina ir proporcinga, reikia 
palengvinti laisvą duomenų judėjimą tarp 
Sąjungos kompetentingų institucijų ir jų 
perdavimą į trečiąsias šalis bei 
tarptautinėms organizacijoms, kartu 
užtikrinant aukštą asmens duomenų 
apsaugos lygį. Dėl šių pokyčių Sąjungoje 
reikia nustatyti tvirtus ir nuoseklesnius 
duomenų apsaugos reglamentavimo 
pagrindus, kurie būtų griežtai 
įgyvendinami;
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Or. en

Pakeitimas 174
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti veiksmingą teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimą, labai svarbu 
užtikrinti vienodą aukšto lygio asmens 
duomenų apsaugą ir palengvinti valstybių 
narių kompetentingų institucijų keitimąsi 
asmens duomenimis. Todėl visose 
valstybėse narėse turi būti užtikrinta 
lygiavertė fizinių asmenų teisių ir laisvių 
apsauga kompetentingoms institucijoms 
tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais. Siekiant veiksmingos asmens 
duomenų apsaugos visoje Sąjungoje, 
reikia ne tik sustiprinti duomenų subjektų 
teises ir asmens duomenis tvarkančiųjų 
pareigas, bet ir nustatyti lygiaverčius 
priežiūros įgaliojimus valstybėse narėse ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi asmens 
duomenų apsaugos taisyklių;

(7) siekiant užtikrinti veiksmingą teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimą, labai svarbu 
užtikrinti vienodą aukšto lygio asmens 
duomenų apsaugą ir palengvinti valstybių 
narių kompetentingų institucijų keitimąsi 
asmens duomenimis. Todėl visose 
valstybėse narėse tvarkant bet kokius 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais
turi būti užtikrinti būtinieji standartai;

Or. de

Pakeitimas 175
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti veiksmingą teisminį (7) siekiant užtikrinti veiksmingą teisminį 
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bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimą, labai svarbu 
užtikrinti vienodą aukšto lygio asmens 
duomenų apsaugą ir palengvinti valstybių 
narių kompetentingų institucijų keitimąsi 
asmens duomenimis. Todėl visose 
valstybėse narėse turi būti užtikrinta
lygiavertė fizinių asmenų teisių ir laisvių 
apsauga kompetentingoms institucijoms 
tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais. Siekiant veiksmingos asmens 
duomenų apsaugos visoje Sąjungoje, reikia 
ne tik sustiprinti duomenų subjektų teises ir 
asmens duomenis tvarkančiųjų pareigas, 
bet ir nustatyti lygiaverčius priežiūros 
įgaliojimus valstybėse narėse ir užtikrinti, 
kad būtų laikomasi asmens duomenų 
apsaugos taisyklių;

bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimą, labai svarbu 
užtikrinti vienodą aukšto lygio asmens 
duomenų apsaugą ir palengvinti valstybių 
narių kompetentingų institucijų keitimąsi 
asmens duomenimis. Todėl visose 
valstybėse narėse kompetentingoms 
institucijoms tvarkant bet kokius asmens 
duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais 
turi būti užtikrinti minimalūs standartai.
Siekiant veiksmingos asmens duomenų 
apsaugos visoje Sąjungoje, reikia ne tik 
stiprinti duomenų subjektų teises ir asmens 
duomenis tvarkančiųjų pareigas, bet ir 
nustatyti lygiaverčius priežiūros 
įgaliojimus valstybėse narėse bei užtikrinti, 
kad būtų laikomasi asmens duomenų 
apsaugos taisyklių;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti siekiama sukurti minimalų Europos masto apsaugos standartą, o ne 
pakeisti galiojančias nacionalines taisykles. Todėl valstybėms narėms būtina leisti priimti 
griežtesnes taisykles. Kryžminė nuoroda į Teisės reikalų komiteto nuomonės projektą.

Pakeitimas 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti veiksmingą teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimą, labai svarbu 
užtikrinti vienodą aukšto lygio asmens 
duomenų apsaugą ir palengvinti valstybių 
narių kompetentingų institucijų keitimąsi 
asmens duomenimis. Todėl visose 
valstybėse narėse turi būti užtikrinta 

(7) siekiant užtikrinti veiksmingą teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimą, labai svarbu 
užtikrinti vienodą aukšto lygio asmens 
duomenų apsaugą ir taip palengvinti 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
keitimąsi asmens duomenimis. Todėl 
visose valstybėse narėse turi būti užtikrinta 
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lygiavertė fizinių asmenų teisių ir laisvių 
apsauga kompetentingoms institucijoms 
tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais. Siekiant veiksmingos asmens 
duomenų apsaugos visoje Sąjungoje, reikia 
ne tik sustiprinti duomenų subjektų teises ir 
asmens duomenis tvarkančiųjų pareigas, 
bet ir nustatyti lygiaverčius priežiūros 
įgaliojimus valstybėse narėse ir užtikrinti, 
kad būtų laikomasi asmens duomenų 
apsaugos taisyklių;

lygiavertė fizinių asmenų teisių ir laisvių 
apsauga kompetentingoms institucijoms 
tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais. Visoje Sąjungoje turėtų būti 
užtikrinamas nuoseklus ir vienodas 
fizinių asmenų pagrindinių teisių ir 
laisvių apsaugos tvarkant asmens 
duomenis taisyklių taikymas. Siekiant 
veiksmingos asmens duomenų apsaugos 
visoje Sąjungoje, reikia ne tik stiprinti 
duomenų subjektų teises ir asmens 
duomenis tvarkančiųjų pareigas, bet ir 
nustatyti lygiaverčius priežiūros 
įgaliojimus valstybėse narėse bei užtikrinti, 
kad būtų laikomasi asmens duomenų 
apsaugos taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 177
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant užtikrinti vienodą fizinių 
asmenų apsaugos lygį visoje Sąjungoje 
nustačius teisiškai įgyvendinamas teises ir 
pašalinti skirtumus, kurie trukdo 
kompetentingoms institucijoms keistis 
asmens duomenimis, direktyva turėtų būti 
nustatytos suderintos asmens duomenų 
apsaugos ir laisvo judėjimo teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimo srityse 
taisyklės;

(12) siekiant užtikrinti minimalų fizinių 
asmenų apsaugos lygį visoje Sąjungoje 
nustačius teisiškai įgyvendinamas teises ir 
pašalinti skirtumus, kurie trukdo 
kompetentingoms institucijoms keistis 
asmens duomenimis, direktyva turėtų būti 
nustatytos minimaliai suderintos asmens 
duomenų apsaugos ir laisvo judėjimo 
teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose ir policijos 
bendradarbiavimo srityse taisyklės;

Or. de
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Pakeitimas 178
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant užtikrinti vienodą fizinių 
asmenų apsaugos lygį visoje Sąjungoje 
nustačius teisiškai įgyvendinamas teises ir 
pašalinti skirtumus, kurie trukdo 
kompetentingoms institucijoms keistis 
asmens duomenimis, direktyva turėtų būti 
nustatytos suderintos asmens duomenų 
apsaugos ir laisvo judėjimo teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimo srityse 
taisyklės;

(12) siekiant užtikrinti minimalų fizinių 
asmenų apsaugos lygį visoje Sąjungoje 
nustačius teisiškai įgyvendinamas teises ir 
pašalinti skirtumus, kurie trukdo 
kompetentingoms institucijoms keistis 
asmens duomenimis, direktyva turėtų būti 
nustatytos minimaliai suderintos asmens 
duomenų apsaugos ir laisvo judėjimo 
teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose ir policijos 
bendradarbiavimo srityse taisyklės;

Or. en

Pagrindimas

 Direktyva turėtų būti siekiama sukurti minimalų Europos masto apsaugos standartą, o ne 
pakeisti galiojančias nacionalines taisykles. Todėl valstybėms narėms būtina leisti nustatyti 
griežtesnes taisykles. Kryžminė nuoroda į Teisės reikalų komiteto nuomonės projektą.

Pakeitimas 179
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) fizinių asmenų apsauga turėtų būti 
neutrali technologijų atžvilgiu ir 
nepriklausyti nuo naudojamų metodų; 
priešingu atveju iškiltų rimta teisės aktų 
apėjimo grėsmė. fizinių asmenų apsauga 
turėtų būti taikoma asmens duomenis 
tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Ši 

(15) fizinių asmenų apsauga turėtų būti 
neutrali technologijų atžvilgiu ir 
nepriklausyti nuo naudojamų metodų; 
priešingu atveju iškiltų rimta teisės aktų 
apėjimo grėsmė. Fizinių asmenų apsauga 
turėtų būti taikoma asmens duomenis 
tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Ši 
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direktyva neturėtų būti taikoma pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma, kai asmens duomenys 
tvarkomi vykdant Sąjungos teisės 
nereglamentuojamą veiklą, visų pirma 
susijusią su nacionaliniu saugumu, arba 
duomenims, kuriuos tvarko Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, 
pavyzdžiui, Europolas ar Eurojustas;

direktyva neturėtų būti taikoma pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma, kai asmens duomenys 
tvarkomi vykdant Sąjungos teisės 
nereglamentuojamą veiklą, visų pirma 
susijusią su nacionaliniu saugumu;

Or. de

Pakeitimas 180
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) fizinių asmenų apsauga turėtų būti 
neutrali technologijų atžvilgiu ir 
nepriklausyti nuo naudojamų metodų; 
priešingu atveju iškiltų rimta teisės aktų 
apėjimo grėsmė. fizinių asmenų apsauga 
turėtų būti taikoma asmens duomenis 
tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma, kai asmens duomenys 
tvarkomi vykdant Sąjungos teisės 
nereglamentuojamą veiklą, visų pirma 
susijusią su nacionaliniu saugumu, arba 
duomenims, kuriuos tvarko Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, 
pavyzdžiui, Europolas ar Eurojustas;

(15) fizinių asmenų apsauga turėtų būti 
neutrali technologijų atžvilgiu ir 
nepriklausyti nuo naudojamų metodų; 
priešingu atveju iškiltų rimta teisės aktų 
apėjimo grėsmė. Fizinių asmenų apsauga 
turėtų būti taikoma asmens duomenis 
tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma, kai asmens duomenys 
tvarkomi vykdant Sąjungos teisės 
nereglamentuojamą veiklą, arba 
duomenims, kuriuos tvarko Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, 
pavyzdžiui, Europolas ar Eurojustas;

Or. en
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Pakeitimas 181
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) fizinių asmenų apsauga turėtų būti 
neutrali technologijų atžvilgiu ir 
nepriklausyti nuo naudojamų metodų; 
priešingu atveju iškiltų rimta teisės aktų 
apėjimo grėsmė. fizinių asmenų apsauga 
turėtų būti taikoma asmens duomenis 
tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma, kai asmens duomenys 
tvarkomi vykdant Sąjungos teisės 
nereglamentuojamą veiklą, visų pirma 
susijusią su nacionaliniu saugumu, arba 
duomenims, kuriuos tvarko Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, 
pavyzdžiui, Europolas ar Eurojustas;

(15) fizinių asmenų apsauga turėtų būti 
neutrali technologijų atžvilgiu ir 
nepriklausyti nuo naudojamų metodų; 
priešingu atveju iškiltų rimta teisės aktų 
apėjimo grėsmė. Fizinių asmenų apsauga 
turėtų būti taikoma asmens duomenis 
tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma, kai asmens duomenys 
tvarkomi vykdant Sąjungos teisės 
nereglamentuojamą veiklą, arba 
duomenims, kuriuos tvarko Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, 
pavyzdžiui, Europolas ar Eurojustas;

Or. en

Pagrindimas

Skirtingose valstybėse narėse sąvoka „nacionalinis saugumas“ suvokiama skirtingai. 
Aiškumo dėlei reikėtų nurodyti „Sąjungos teisės nereglamentuojama“, siekiant išvengti 
padėties, kai valstybės narės duomenų tvarkymui, kuris turėtų būti reglamentuojamas šia 
direktyva, prašo taikyti išimtį dėl nacionalinio saugumo. Žr. 2 straipsnio 3 dalies a punkto 
tekstą (Jano Philippo Albrechto pateiktas pakeitimas).

Pakeitimas 182
Louis Michel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) fizinių asmenų apsauga turėtų būti 
neutrali technologijų atžvilgiu ir 
nepriklausyti nuo naudojamų metodų; 
priešingu atveju iškiltų rimta teisės aktų 
apėjimo grėsmė. fizinių asmenų apsauga 
turėtų būti taikoma asmens duomenis 
tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Ši
direktyva neturėtų būti taikoma pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma, kai asmens duomenys 
tvarkomi vykdant Sąjungos teisės 
nereglamentuojamą veiklą, visų pirma 
susijusią su nacionaliniu saugumu, arba 
duomenims, kuriuos tvarko Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, 
pavyzdžiui, Europolas ar Eurojustas;

(15) fizinių asmenų apsauga turėtų būti 
neutrali technologijų atžvilgiu ir 
nepriklausyti nuo naudojamų metodų; 
priešingu atveju iškiltų rimta teisės aktų 
apėjimo grėsmė. Fizinių asmenų apsauga 
turėtų būti taikoma asmens duomenis 
tvarkant tiek automatizuotomis 
priemonėmis, tiek rankiniu būdu, jeigu 
duomenys laikomi arba juos ketinama 
laikyti susistemintame rinkinyje. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pagal 
specialius kriterijus nesusistemintiems 
rinkiniams ar jų grupėms, taip pat jų 
tituliniams lapams. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma, kai asmens duomenys 
tvarkomi vykdant Sąjungos teisės 
nereglamentuojamą veiklą, visų pirma 
susijusią su nacionaliniu saugumu, arba 
duomenims, kuriuos tvarko Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, 
pavyzdžiui, Europolas ar Eurojustas, ar 
kompetentingų organizacijų, 
prisidedančių kovojant su manipuliavimu 
sporte, tvarkomiems duomenims;

Or. en

Pakeitimas 183
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie fizinį asmenį, 
kurio asmens tapatybė yra žinoma arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti fizinio asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 

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

tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo, 
dirbantis kartu su duomenų valdytoju. 
Duomenų apsaugos principai neturėtų būti 
taikomi duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

Or. de

Pakeitimas 184
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie fizinį asmenį, 
kurio asmens tapatybė yra žinoma arba gali 
būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti fizinio asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti galėtų naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo. 
Duomenų apsaugos principai neturėtų būti 
taikomi duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta 
visapusiškai naudojantis pažangiausiomis 
technologijomis ir atsižvelgiant į 
technologines tendencijas;

Or. en

Pakeitimas 185
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Direktyva neabejotinai turėtų būti taikoma duomenims, kuriuos naudojant galima tik išskirti 
asmenį. Šia redakcija ir anoniminių duomenų sąvokos paaiškinimu užtikrinama darna su 
duomenų apsaugos reglamentu.

Pakeitimas 186
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) asmens duomenys turi būti tvarkomi 
sąžiningai ir teisėtai suinteresuotųjų 
asmenų atžvilgiu. Visų pirma turėtų būti 
aiškūs konkretūs tikslai, dėl kurių tvarkomi 
duomenys;

(18) asmens duomenys turi būti tvarkomi 
sąžiningai ir teisėtai suinteresuotųjų 
asmenų atžvilgiu. Visų pirma turėtų būti 
aiškūs ir duomenų subjektui suprantami 
konkretūs tikslai, dėl kurių tvarkomi 
duomenys;
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Or. en

Pakeitimas 187
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo ir traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas tikslais 
kompetentingoms institucijoms būtina 
saugoti ir tvarkyti asmens duomenis, 
surinktus vykdant konkrečių 
nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, jas 
nustatant ar traukiant baudžiamojon 
atsakomybėn už jas, tačiau neapsiribojant 
šiuo tikslu, kad būtų galima nustatyti ir 
suprasti nusikalstamus reiškinius ir 
tendencijas, rinkti žvalgybos informaciją 
apie organizuotų nusikaltėlių tinklus ir 
nustatyti sąsajas tarp skirtingų nustatytų 
veikų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 188
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) asmens duomenys neturėtų būti 
tvarkomi jų surinkimo tikslo 
neatitinkančiais tikslais. Asmens duomenys 
turėtų būti adekvatūs, susiję ir minimalios 
apimties, būtinos tikslams, dėl kurių jie 
tvarkomi, pasiekti. Reikėtų imtis visų 
pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti, kad 
netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti 

(20) asmens duomenys neturėtų būti 
tvarkomi su jų surinkimo tikslu 
nesuderinamais tikslais. Asmens duomenys 
turėtų būti adekvatūs ir susiję su tikslais, 
dėl kurių jie tvarkomi. Reikėtų imtis visų 
pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti, kad 
netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti 
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arba ištrinti; arba ištrinti;

Or. en

Pakeitimas 189
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) asmens duomenys neturėtų būti 
tvarkomi jų surinkimo tikslo 
neatitinkančiais tikslais. Asmens duomenys 
turėtų būti adekvatūs, susiję ir minimalios 
apimties, būtinos tikslams, dėl kurių jie 
tvarkomi, pasiekti. Reikėtų imtis visų 
pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti, kad
netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti 
arba ištrinti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 190
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) vien tai, kad abu du tikslai yra susiję 
su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, 
nustatymu ar traukimu baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 
sankcijų vykdymu, nebūtinai reiškia, kad 
jie yra suderinami. Pavyzdžiui, 
informacija apie nusikaltimų aukas 
neturėtų būti naudojama tiriant 
nesusijusius nusikaltimus, kuriuos jie 
galėtų būti padarę. Vis dėlto esama atvejų, 
kai tolesnis duomenų tvarkymas 
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nesuderinamais tikslais turėtų būti 
įmanomas, jeigu tai būtina teisinei 
prievolei, kuri privaloma duomenų 
valdytojui, atlikti siekiant apsaugoti 
gyvybinius duomenų subjekto arba kito 
asmens interesus arba siekiant užkirsti 
kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui. Todėl valstybės 
narės turėtų galėti priimti nacionalinius 
įstatymus, kuriose numatomas tokių 
nukrypti leidžiančių nuostatų taikymas 
griežtai tik tais atvejais, kai tai būtina. 
Tokiuose nacionaliniuose įstatymuose 
turėtų būti nustatytas reikalavimas dėl 
individualių duomenų vertinimo 
atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes ir 
numatytos tinkamos apsaugos priemonės, 
tokios kaip, pavyzdžiui, teismo leidimas;

Or. en

Pakeitimas 191
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tvarkant asmens duomenis teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimo srityse, 
paprastai tvarkomi su skirtingų kategorijų 
duomenų subjektais susiję asmens 
duomenys. Todėl reikėtų kuo aiškiau 
atskirti skirtingų kategorijų duomenų 
subjektų, pavyzdžiui, įtariamųjų, asmenų, 
nuteistų už nusikalstamą veiką, aukų ir 
trečiųjų asmenų, kaip antai liudytojai, 
atitinkamą informaciją tvarkantys 
asmenys arba įtariamųjų ar nuteistų 
nusikaltėlių pažįstami arba su jais susiję 
asmenys, asmens duomenis;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

5 straipsnio išbraukimo pasekmė.

Pakeitimas 192
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tvarkant asmens duomenis teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimo srityse, 
paprastai tvarkomi su skirtingų kategorijų 
duomenų subjektais susiję asmens 
duomenys. Todėl reikėtų kuo aiškiau
atskirti skirtingų kategorijų duomenų 
subjektų, pavyzdžiui, įtariamųjų, asmenų, 
nuteistų už nusikalstamą veiką, aukų ir 
trečiųjų asmenų, kaip antai liudytojai, 
atitinkamą informaciją tvarkantys asmenys 
arba įtariamųjų ar nuteistų nusikaltėlių 
pažįstami arba su jais susiję asmenys, 
asmens duomenis;

(23) tvarkant asmens duomenis teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimo srityse, 
paprastai tvarkomi su skirtingų kategorijų 
duomenų subjektais susiję asmens 
duomenys. Todėl reikėtų atskirti skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų, pavyzdžiui, 
įtariamųjų, asmenų, nuteistų už 
nusikalstamą veiką, aukų ir trečiųjų 
asmenų, kaip antai liudytojai, atitinkamą 
informaciją tvarkantys asmenys arba 
įtariamųjų ar nuteistų nusikaltėlių 
pažįstami arba su jais susiję asmenys, 
asmens duomenis;

Or. en

Pakeitimas 193
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tvarkant asmens duomenis teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimo srityse, 
paprastai tvarkomi su skirtingų kategorijų 
duomenų subjektais susiję asmens 
duomenys. Todėl reikėtų kuo aiškiau
atskirti skirtingų kategorijų duomenų 

(23) tvarkant asmens duomenis teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
ir policijos bendradarbiavimo srityse, 
paprastai tvarkomi su skirtingų kategorijų 
duomenų subjektais susiję asmens 
duomenys. Todėl reikėtų atskirti skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų, pavyzdžiui, 
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subjektų, pavyzdžiui, įtariamųjų, asmenų, 
nuteistų už nusikalstamą veiką, aukų ir 
trečiųjų asmenų, kaip antai liudytojai, 
atitinkamą informaciją tvarkantys asmenys 
arba įtariamųjų ar nuteistų nusikaltėlių 
pažįstami arba su jais susiję asmenys, 
asmens duomenis;

įtariamųjų, asmenų, nuteistų už 
nusikalstamą veiką, aukų ir trečiųjų 
asmenų, kaip antai liudytojai, atitinkamą 
informaciją tvarkantys asmenys arba 
įtariamųjų ar nuteistų nusikaltėlių 
pažįstami arba su jais susiję asmenys, 
asmens duomenis. Valstybės narės turėtų 
nustatyti specialias taisykles dėl šios 
klasifikacijos padarinių atsižvelgdamos į 
skirtingus tikslus, dėl kurių renkami 
duomenys, ir numatyti konkrečias 
asmenų, kurie nėra įtariami arba nebuvo 
nuteisti už nusikalstamą veiką, apsaugos 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.

Pakeitimas 194
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) asmens duomenys turėtų būti kuo 
labiau atskirti pagal jų tikslumą ir 
patikimumą. Faktai turėtų būti atskirti 
nuo asmeninių vertinimų siekiant 
užtikrinti ir fizinių asmenų apsaugą, ir 
kompetentingų institucijų tvarkomos 
informacijos kokybę bei patikimumą;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

5 straipsnio išbraukimo pasekmė.

Pakeitimas 195
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) asmens duomenys turėtų būti kuo 
labiau atskirti pagal jų tikslumą ir 
patikimumą. Faktai turėtų būti atskirti nuo 
asmeninių vertinimų siekiant užtikrinti ir 
fizinių asmenų apsaugą, ir kompetentingų 
institucijų tvarkomos informacijos kokybę 
bei patikimumą;

(24) asmens duomenys turėtų būti atskirti 
pagal jų tikslumą ir patikimumą. Faktai 
turėtų būti atskirti nuo asmeninių vertinimų 
siekiant užtikrinti ir fizinių asmenų 
apsaugą, ir kompetentingų institucijų 
tvarkomos informacijos kokybę bei 
patikimumą;

Or. en

Pakeitimas 196
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) asmens duomenys turėtų būti kuo 
labiau atskirti pagal jų tikslumą ir 
patikimumą. Faktai turėtų būti atskirti nuo 
asmeninių vertinimų siekiant užtikrinti ir 
fizinių asmenų apsaugą, ir kompetentingų 
institucijų tvarkomos informacijos kokybę 
bei patikimumą;

(24) asmens duomenys turėtų būti atskirti 
pagal jų tikslumą ir patikimumą. Faktai 
turėtų būti atskirti nuo asmeninių vertinimų 
siekiant užtikrinti ir fizinių asmenų 
apsaugą, ir kompetentingų institucijų 
tvarkomos informacijos kokybę bei 
patikimumą. Jeigu duomenys buvo 
perduoti neteisėtai arba yra neteisingi, 
duomenų gavėjui turėtų būti apie tai 
pranešta. Duomenų gavėjas turi 
nedelsdamas ištaisyti duomenis;

Or. en
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Pagrindimas

Prievolė atskirti duomenis pagal jų patikimumą turėtų būti besąlyginė.

Pakeitimas 197
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) asmens duomenys tvarkomi teisėtai, 
kai juos tvarkyti būtina siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą, kompetentinga valdžios institucija 
atliktų užduotį visuomenės labui 
remdamasi teisės aktais arba siekiant 
apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto 
arba kito asmens interesus, arba užkirsti 
kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui;

(25) asmens duomenys tvarkomi teisėtai, 
kai juos tvarkyti būtina siekiant, kad
kompetentinga valdžios institucija atliktų 
užduotį visuomenės labui remdamasi teisės 
aktais;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlytus 7 straipsnio pakeitimus ir pasiūlytą naują 7a straipsnį, ši 
konstatuojamoji dalis turėtų būti atitinkamai pakeista, kad būtų aišku, jog visi kiti tikslai, dėl 
kurių duomenys tvarkomi, turėtų būti vertinami kaip išimtys.

Pakeitimas 198
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) sutikimas turėtų būti duodamas 
aiškiai savanorišku konkrečiu tinkamai 
informuoto duomenų subjekto 
pareiškimu, kuriuo būtų užtikrinama, kad 
jis supranta, jog duoda sutikimą tvarkyti 
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jo asmens duomenis. Todėl duomenų 
subjekto tylėjimas arba neveikimas 
neturėtų būti laikomas sutikimu. 
Sutikimas turėtų apimti visas duomenų 
tvarkymo operacijas, atliekamas tuo pačiu 
tikslu ar tais pačiais tikslais;

Or. de

Pagrindimas

Nauja konstatuojamoji dalis atsižvelgiant į 7 straipsnyje numatytą sutikimą.

Pakeitimas 199
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) pavieniais ir ypatingais atvejais ir 
remiantis įstatymais gali būti leidžiama 
tvarkyti duomenis ir kitais tikslais, kai 
toks tvarkymas būtinas, kad būtų įvykdyta 
teisinė pareiga, kuri yra privaloma 
duomenų valdytojui siekiant apsaugoti 
gyvybinius duomenų subjekto arba kito 
asmens interesus arba siekiant užkirsti 
kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui;

Or. en

Pakeitimas 200
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) reikia užtikrinti ypatingą asmens 
duomenų, visų pirma tų, kurie savo 

(26) reikia užtikrinti ypatingą asmens 
duomenų, visų pirma tų, kurie savo 
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pobūdžiu yra neskelbtini ir dėl kurių gali 
būti pažeistos pagrindinės teisės arba 
privatumas, įskaitant genetinius 
duomenis, apsaugą. Tokie duomenys 
neturėtų būti tvarkomi, nebent tvarkymas 
specialiai leidžiamas teisės aktu, kuriame 
nustatytos tinkamos teisėtų duomenų 
subjekto interesų apsaugos priemonės; arba 
kai duomenis tvarkyti būtina, kad būtų 
apsaugoti duomenų subjekto ar kito asmens 
gyvybiniai interesai; arba tvarkomi 
duomenys, kuriuos duomenų subjektas yra 
akivaizdžiai paskelbęs viešai;

pobūdžiu yra neskelbtini ir dėl kurių gali 
būti pažeistos pagrindinės teisės arba 
privatumas, apsaugą. Tokie duomenys 
neturėtų būti tvarkomi, nebent tvarkymas 
specialiai leidžiamas teisės aktu, kuriame 
nustatytos tinkamos teisėtų duomenų 
subjekto interesų apsaugos priemonės; arba 
kai duomenis tvarkyti būtina, kad būtų 
apsaugoti duomenų subjekto ar kito asmens 
gyvybiniai interesai; arba tvarkomi 
duomenys, kuriuos duomenų subjektas yra 
akivaizdžiai paskelbęs viešai;

Or. de

Pakeitimas 201
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) reikia užtikrinti ypatingą asmens 
duomenų, visų pirma tų, kurie savo 
pobūdžiu yra neskelbtini ir dėl kurių gali 
būti pažeistos pagrindinės teisės arba 
privatumas, įskaitant genetinius duomenis, 
apsaugą. Tokie duomenys neturėtų būti 
tvarkomi, nebent tvarkymas specialiai 
leidžiamas teisės aktu, kuriame nustatytos 
tinkamos teisėtų duomenų subjekto 
interesų apsaugos priemonės; arba kai 
duomenis tvarkyti būtina, kad būtų 
apsaugoti duomenų subjekto ar kito asmens 
gyvybiniai interesai; arba tvarkomi 
duomenys, kuriuos duomenų subjektas yra 
akivaizdžiai paskelbęs viešai;

(26) reikia užtikrinti ypatingą asmens 
duomenų, visų pirma tų, kurie savo 
pobūdžiu yra neskelbtini ir dėl kurių gali 
būti pažeistos pagrindinės teisės arba 
privatumas, įskaitant genetinius duomenis, 
apsaugą. Tokie duomenys neturėtų būti 
tvarkomi, nebent tvarkymas specialiai 
leidžiamas teisės aktu, kuriame nustatytos 
tinkamos duomenų subjekto pagrindinių 
teisių ir teisėtų interesų apsaugos 
priemonės; arba kai duomenis tvarkyti 
būtina, kad būtų apsaugoti duomenų 
subjekto ar kito fizinio asmens gyvybiniai 
interesai; arba tvarkomi duomenys, kuriuos 
duomenų subjektas yra akivaizdžiai 
paskelbęs viešai;

Or. en
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Pakeitimas 202
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) vaikams turėtų būti užtikrinta 
ypatinga jų asmens duomenų apsauga, 
nes jie gali nepakankamai suvokti su 
asmens duomenų tvarkymu susijusią 
riziką, padarinius, apsaugos priemones ir 
savo teises. Siekiant nustatyti, kokio 
amžiaus asmuo laikomas vaiku, į 
direktyvą turėtų būti įtraukta Jungtinių 
Tautų Vaiko teisių konvencijoje nustatyta 
apibrėžtis. Į vaikus visų pirma turėtų būti 
atsižvelgiama nustatant su tvarkymo 
saugumu susijusias apsaugos priemones. 
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
vaiko tapatybės nustatymo duomenų 
tikslumui, patikinimui laiko požiūriu ir 
saugojimo trukmei;

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos nėra beveik jokios nuorodos į vaikus, kitaip negu pasiūlyme dėl 
reglamento; šiuo pakeitimu užtikrinamas didesnis nuoseklumas atsižvelgiant į reglamentą. Be 
to, reikia atsižvelgti į tai, kad daug su vaikais susijusių duomenų, pavyzdžiui, vaiko veido 
nuotrauka ar pirštų atspaudai, ypač greitai kinta.

Pakeitimas 203
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
grindžiama tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, jeigu dėl jos asmuo patiria 

(27) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
grindžiama iš dalies arba visiškai
automatizuotu duomenų tvarkymu, jeigu 
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neigiamų teisinių pasekmių, išskyrus 
atvejus, kai ji leidžiama teisės aktu ir kai 
nustatytos tinkamos teisėtų duomenų 
subjekto interesų apsaugos priemonės;

dėl jos asmuo patiria neigiamų teisinių 
pasekmių arba didelį poveikį, išskyrus 
atvejus, kai ji leidžiama teisės aktu ir kai 
nustatytos tinkamos teisėtų duomenų 
subjekto interesų apsaugos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 204
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
grindžiama tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, jeigu dėl jos asmuo patiria 
neigiamų teisinių pasekmių, išskyrus 
atvejus, kai ji leidžiama teisės aktu ir kai 
nustatytos tinkamos teisėtų duomenų 
subjekto interesų apsaugos priemonės;

(27) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
grindžiama iš dalies arba visiškai
automatizuotu duomenų tvarkymu, jeigu 
dėl jos asmuo patiria neigiamų teisinių 
pasekmių arba didelį poveikį, išskyrus 
atvejus, kai ji leidžiama teisės aktu ir kai 
nustatytos tinkamos teisėtų duomenų 
subjekto interesų apsaugos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 205
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
grindžiama tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, jeigu dėl jos asmuo patiria 
neigiamų teisinių pasekmių, išskyrus 
atvejus, kai ji leidžiama teisės aktu ir kai 
nustatytos tinkamos teisėtų duomenų 

(27) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
grindžiama profiliavimu. Toks duomenų
tvarkymas, dėl kurio asmuo patiria teisinių 
pasekmių arba kitokį poveikį turėtų būti 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai jis 
griežtai būtinas demokratinėje 
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subjekto interesų apsaugos priemonės; visuomenėje, proporcingas teisėtam 
tikslui, kurio siekiama, aiškiai leidžiamas 
teisės aktu ir kai nustatytos tinkamos 
duomenų subjekto pagrindinių teisių ir
teisėtų interesų, įskaitant teisę gauti 
reikšmingą informaciją apie logiką, kuria 
vadovautasi profiliuojant, apsaugos 
priemonės. Taip tvarkant duomenis 
jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti 
naudojami ir kuriami ypatingų kategorijų 
duomenys arba jų pagrindu 
diskriminuojama;

Or. en

Pakeitimas 206
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
grindžiama tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, jeigu dėl jos asmuo patiria 
neigiamų teisinių pasekmių, išskyrus 
atvejus, kai ji leidžiama teisės aktu ir kai 
nustatytos tinkamos teisėtų duomenų 
subjekto interesų apsaugos priemonės;

(27) kiekvienas fizinis asmuo turėtų turėti 
teisę, kad jam nebūtų taikoma priemonė, 
grindžiama tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, jeigu dėl jos asmuo patiria 
teisinių pasekmių, išskyrus atvejus, kai ji 
leidžiama teisės aktu ir kai nustatytos 
tinkamos teisėtų duomenų subjekto 
interesų apsaugos priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies tekstą (Jano Philippo Albrechto pateiktas pakeitimas).

Pakeitimas 207
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kad duomenų subjektai galėtų 
naudotis savo teisėmis, bet kokia 
informacija duomenų subjektui turėtų būti 
lengvai prieinama ir suprantama, be kita 
ko, suformuluota aiškiai ir paprastai;

(28) kad duomenų subjektai galėtų 
naudotis savo teisėmis, bet kokia 
informacija duomenų subjektui turėtų būti 
lengvai prieinama ir suprantama, be kita 
ko, suformuluota aiškiai ir paprastai. Ši 
informacija turėtų būti pritaikyta prie 
duomenų subjekto poreikių, jeigu reikia, 
pateikiant ją paprasta ir (arba) užsienio 
kalba;

Or. en

Pakeitimas 208
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kad duomenų subjektai galėtų 
naudotis savo teisėmis, bet kokia 
informacija duomenų subjektui turėtų būti 
lengvai prieinama ir suprantama, be kita 
ko, suformuluota aiškiai ir paprastai;

(28) kad duomenų subjektai galėtų 
naudotis savo teisėmis, bet kokia 
informacija duomenų subjektui turėtų būti 
lengvai prieinama ir suprantama, be kita 
ko, suformuluota aiškiai ir paprastai, ypač 
kai duomenų subjektas – vaikas;

Or. en

Pakeitimas 209
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kad duomenų subjektai galėtų 
naudotis savo teisėmis, bet kokia 
informacija duomenų subjektui turėtų būti 
lengvai prieinama ir suprantama, be kita 

(28) kad duomenų subjektai galėtų 
naudotis savo teisėmis, bet kokia 
informacija duomenų subjektui turėtų būti 
lengvai prieinama ir suprantama, be kita 
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ko, suformuluota aiškiai ir paprastai; ko, suformuluota aiškiai ir paprastai. Kai 
duomenų subjektas yra vaikas, jam būtina 
suteikti prie jo gebėjimų suprasti 
pritaikytą informaciją. Ši informacija gali 
būti teikiama kartu su asmenine pagalba;

Or. fr

Pakeitimas 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kad duomenų subjektai galėtų 
naudotis savo teisėmis, bet kokia 
informacija duomenų subjektui turėtų būti 
lengvai prieinama ir suprantama, be kita 
ko, suformuluota aiškiai ir paprastai;

(28) kad duomenų subjektai galėtų 
naudotis savo teisėmis, bet kokia 
informacija duomenų subjektui turėtų būti 
lengvai prieinama ir suprantama, be kita 
ko, suformuluota aiškiai ir paprastai. Ypač 
kai duomenų subjektas yra vaikas, ta 
informacija turėtų būti pateikta vaikui 
suprantama kalba;

Or. en

Pakeitimas 211
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) pagal sąžiningo duomenų tvarkymo 
principą duomenų subjektams turėtų būti 
pranešta visų pirma apie vykdomą 
tvarkymo operaciją ir jos tikslus, apie tai, 
kaip ilgai bus saugomi duomenys, apie 
teisę susipažinti su duomenimis, reikalauti 
juos ištaisyti ar ištrinti ir apie teisę pateikti 
skundą. Kai duomenys renkami iš 

Išbraukta.
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duomenų subjekto, duomenų subjektas 
taip pat turėtų būti informuojamas, ar jis 
privalo pateikti duomenis, taip pat apie 
tokių duomenų nepateikimo pasekmes;

Or. de

Pagrindimas

11 straipsnio išbraukimo pasekmė.

Pakeitimas 212
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 213
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) pagal sąžiningo duomenų tvarkymo (30) pagal sąžiningo duomenų tvarkymo
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principą duomenų subjektams turėtų būti 
pranešta visų pirma apie vykdomą 
tvarkymo operaciją ir jos tikslus, apie tai, 
kaip ilgai bus saugomi duomenys, apie 
teisę susipažinti su duomenimis, reikalauti 
juos ištaisyti ar ištrinti ir apie teisę pateikti 
skundą. Kai duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų subjektas taip 
pat turėtų būti informuojamas, ar jis privalo 
pateikti duomenis, taip pat apie tokių 
duomenų nepateikimo pasekmes;

principą duomenų subjektui turėtų būti 
aiškiai pranešta visų pirma apie vykdomą 
tvarkymo operaciją, jos tikslus ir teisinį 
pagrindą, apie tai, kaip ilgai bus saugomi 
duomenys, apie teisę susipažinti su 
duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar 
ištrinti ir apie teisę pateikti skundą. Kai 
duomenys renkami iš duomenų subjekto, 
duomenų subjektas taip pat turėtų būti 
informuotas, ar jis privalo pateikti 
duomenis, taip pat apie tokių duomenų 
nepateikimo pasekmes;

Or. en

Pakeitimas 214
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 215
Jan Philipp Albrecht
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principą duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą tvarkymo operaciją, jos teisinį 
pagrindą ir jos tikslus, apie tai, kaip ilgai 
bus saugomi duomenys, apie teisę 
susipažinti su duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti ar ištrinti ir apie teisę pateikti 
skundą. Be to, duomenų subjektui turi 
būti pranešama, ar bus atliekamas 
profiliavimas, ir apie numatomas jo 
pasekmes. Kai duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų subjektas taip 
pat turėtų būti informuotas, ar jis privalo 
pateikti duomenis, taip pat apie tokių 
duomenų nepateikimo pasekmes;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektai turėtų būti informuojami apie jų asmens duomenų rinkimo teisinį 
pagrindą. Šia nuostata taip pat užtikrinama, kad duomenų valdytojas rinkdamas duomenis 
visada žinotų savo veiklos teisinį pagrindą. Jeigu profiliavimas atliekamas, informacija apie 
jį turėtų būti teikiama.

Pakeitimas 216
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 
galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 
teisę žinoti ir gauti informaciją visų pirma 

(32) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 
galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 
teisę žinoti, jei įmanoma – iš anksto, ir 
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apie duomenų tvarkymo tikslus, laikotarpį, 
duomenų gavėjus, taip pat ir trečiosiose 
šalyse. Duomenų subjektams turėtų būti
leidžiama gauti savo asmens duomenų, 
kurie yra tvarkomi, kopiją;

gauti informaciją visų pirma apie duomenų 
tvarkymo tikslus, laikotarpį, duomenų 
gavėjus, taip pat ir trečiosiose šalyse. 
Duomenų subjektams turėtų būti leidžiama 
gauti savo asmens duomenų, kurie yra 
tvarkomi, kopiją;

Or. en

Pakeitimas 217
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama priimti teisėkūros priemones, 
kuriomis informacijos teikimas duomenų 
subjektui arba teisė susipažinti su savo 
asmens duomenimis gali būti atidėti, 
apriboti arba kuriomis jų būtų galima 
nepaisyti tiek, kiek toks dalinis arba 
visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
teisėtų atitinkamo asmens interesų, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, siekiant netrukdyti 
atlikti oficialius arba teisinius 
nagrinėjimus, tyrimus ar procedūras, 
nepakenkti nusikalstamų veikų prevencijai, 
nustatymui, tyrimui ir traukimui 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymui, užtikrinti 
visuomenės saugumą arba nacionalinį
saugumą arba apsaugoti duomenų subjektą 
arba kitų asmenų teises ir laisves;

(33) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama priimti teisėkūros priemones, 
kuriomis informacijos teikimas duomenų 
subjektui arba teisė susipažinti su savo 
asmens duomenimis gali būti atidėti arba
apriboti tiek, kiek toks dalinis arba visiškas 
apribojimas, tinkamai paisant atitinkamo 
asmens pagrindinių teisių ir teisėtų 
interesų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, 
siekiant netrukdyti atlikti oficialius arba 
teisinius nagrinėjimus, tyrimus ar 
procedūras, nepakenkti nusikalstamų veikų 
prevencijai, nustatymui, tyrimui ir 
traukimui baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymui, 
užtikrinti visuomenės saugumą arba 
apsaugoti duomenų subjektą arba kitų 
asmenų teises ir laisves;

Or. en

Pakeitimas 218
Jan Philipp Albrecht



PE506.127v01-00 32/146 AM\928472LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama priimti teisėkūros priemones, 
kuriomis informacijos teikimas duomenų 
subjektui arba teisė susipažinti su savo 
asmens duomenimis gali būti atidėti, 
apriboti arba kuriomis jų būtų galima 
nepaisyti tiek, kiek toks dalinis arba 
visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
teisėtų atitinkamo asmens interesų, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, siekiant netrukdyti 
atlikti oficialius arba teisinius 
nagrinėjimus, tyrimus ar procedūras, 
nepakenkti nusikalstamų veikų prevencijai, 
nustatymui, tyrimui ir traukimui 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymui, užtikrinti 
visuomenės saugumą arba nacionalinį 
saugumą arba apsaugoti duomenų subjektą 
arba kitų asmenų teises ir laisves;

(33) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama priimti teisėkūros priemones, 
kuriomis informacijos teikimas duomenų 
subjektui arba teisė susipažinti su savo 
asmens duomenimis gali būti atidėti arba
apriboti tiek, kiek toks dalinis arba visiškas 
apribojimas, tinkamai paisant atitinkamo 
asmens pagrindinių teisių ir teisėtų 
interesų, yra griežtai būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, 
siekiant netrukdyti atlikti oficialius arba 
teisinius nagrinėjimus, tyrimus ar 
procedūras, nepakenkti nusikalstamų veikų 
prevencijai, nustatymui, tyrimui ir 
traukimui baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymui, 
užtikrinti visuomenės saugumą arba 
nacionalinį saugumą arba apsaugoti 
duomenų subjektą arba kitų asmenų teises 
ir laisves;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas dėl teisės gauti informaciją apribojimo. (Žr. naują 11 straipsnio 4 dalies 
įžanginės dalies redakciją.)

Pakeitimas 219
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti, kad su juo susiję netikslūs 
asmens duomenys būtų ištaisyti, ir teisę 
reikalauti juos ištrinti, jeigu tokių duomenų 
tvarkymas neatitinka pagrindinių šioje 

(36) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti, kad su juo susiję netikslūs 
asmens duomenys būtų ištaisyti, ir teisę 
reikalauti juos ištrinti, jeigu tokių duomenų 
tvarkymas neatitinka šioje direktyvoje 
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direktyvoje nustatytų principų. Jeigu 
asmens duomenys tvarkomi vykdant 
baudžiamąjį tyrimą ir procesą, duomenys 
gali būti ištaisyti ir teise gauti informaciją, 
teise susipažinti su duomenimis, teise 
reikalauti ištrinti duomenis ir teise apriboti 
duomenų tvarkymą gali būti naudojamasi 
pagal nacionalines teismo procesą 
reglamentuojančias taisykles;

nustatytų principų. Jeigu asmens duomenys 
tvarkomi vykdant baudžiamąjį tyrimą ir 
procesą, duomenys gali būti ištaisyti ir 
teise gauti informaciją, teise susipažinti su 
duomenimis, teise reikalauti ištrinti 
duomenis ir teise apriboti duomenų 
tvarkymą gali būti naudojamasi pagal 
nacionalines teismo procesą 
reglamentuojančias taisykles;

Or. en

Pakeitimas 220
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) dėl duomenų subjektų teisių ir laisvių 
apsaugos tvarkant asmens duomenis reikia 
imtis tinkamų techninių ir organizacinių 
priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi direktyvos reikalavimų. 
Siekdamas užtikrinti pagal šią direktyvą 
priimtų nuostatų laikymąsi, duomenų 
valdytojas turėtų priimti nuostatas ir įdiegti 
tinkamas priemones, kuriomis visų pirma 
paisoma pritaikytosios duomenų apsaugos 
ir standartizuotosios duomenų apsaugos 
principų;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. pt

Pakeitimas 221
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti duomenų subjektų 
teises ir laisves, taip pat nustatyti 
duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atsakomybę, reikia aiškiai paskirstyti 
atsakomybės sritis pagal šią direktyvą, be 
kita ko, tais atvejais, kai duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus 
duomenų valdytojas nustato drauge su 
kitais duomenų valdytojais arba kai 
duomenų tvarkymo operacija vykdoma 
duomenų valdytojo pavedimu;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

20 straipsnio išbraukimo pasekmė.

Pakeitimas 222
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) jei duomenų tvarkymo operacijos 
dėl savo pobūdžio, apimties ar tikslo gali 
kelti konkrečią grėsmę duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas 
ar duomenų tvarkytojas turėtų atlikti 
duomenų apsaugos poveikio vertinimą, 
kuris visų pirma turėtų apimti numatomas 
priemones, apsaugos priemones ir 
mechanizmus, kuriais užtikrinama 
asmens duomenų apsauga ir įrodoma, 
kad laikomasi šios direktyvos nuostatų;

Or. en
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Pakeitimas 223
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) šie neskelbtini asmens duomenys 
turėtų būti tvarkomi tik atlikus duomenų 
apsaugos vertinimo poveikį. Todėl prieš 
pradėdamos kurti naujas asmens 
duomenų tvarkymo sistemas, valstybės 
narės turėtų atlikti numatomų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 224
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant prevenciniais veiksmais 
užtikrinti veiksmingą duomenų subjektų 
teisių ir laisvių apsaugą, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas tam 
tikrais atvejais prieš pradėdami tvarkyti 
duomenis turėtų pasikonsultuoti su 
priežiūros institucija;

(41) siekiant prevenciniais veiksmais 
užtikrinti veiksmingą duomenų subjektų 
teisių ir laisvių apsaugą, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas tam 
tikrais atvejais prieš pradėdami tvarkyti 
duomenis turėtų pasikonsultuoti su 
priežiūros institucija. Be to, kai iš 
duomenų apsaugos poveikio vertinimo 
matyti, kad dėl duomenų tvarkymo 
operacijų gali kilti didelė konkreti grėsmė 
duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, 
priežiūros institucija turėtų galėti prieš 
pradedant duomenų tvarkymo operacijas 
užkirsti kelią pavojingam duomenų 
tvarkymui, kuris neatitinka šios direktyvos 
nuostatų;

Or. en
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Pakeitimas 225
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant prevenciniais veiksmais 
užtikrinti veiksmingą duomenų subjektų 
teisių ir laisvių apsaugą, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas tam 
tikrais atvejais prieš pradėdami tvarkyti 
duomenis turėtų pasikonsultuoti su 
priežiūros institucija;

(41) siekiant prevenciniais veiksmais 
užtikrinti veiksmingą duomenų subjektų 
teisių ir laisvių apsaugą, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas tam 
tikrais atvejais prieš pradėdami tvarkyti 
duomenis turėtų pasikonsultuoti su 
priežiūros institucija. Be to, kai dėl 
duomenų tvarkymo operacijų gali kilti 
didelė konkreti grėsmė duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, priežiūros institucija 
turėtų galėti prieš pradedant duomenų 
tvarkymo operacijas užkirsti kelią 
pavojingam duomenų tvarkymui, kuris 
neatitinka šios direktyvos nuostatų, ir 
pateikti pasiūlymų, kaip ištaisyti tokią 
padėtį;

Or. en

Pakeitimas 226
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, gali būti padaryta žala, be 
kita ko, pakenkta susijusio asmens 
reputacijai. Todėl, kai tik duomenų 
valdytojas sužino, kad padarytas toks 
pažeidimas, jis apie pažeidimą turėtų 
pranešti kompetentingai nacionalinei 
institucijai. Fiziniai asmenys, kurių asmens 

(42) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, gali būti padaryta žala, be 
kita ko, pakenkta susijusio asmens 
reputacijai. Todėl, kai tik duomenų 
valdytojas sužino, kad padarytas toks 
pažeidimas, jis apie pažeidimą turėtų 
pranešti kompetentingai nacionalinei 
institucijai. Fiziniai asmenys, kurių asmens 
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duomenims ar privatumui pažeidimas 
galėjo turėti neigiamą poveikį, turėtų būti 
nepagrįstai nedelsiant informuojami, kad 
galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių. 
Pažeidimas turėtų būti laikomas turinčiu 
neigiamą poveikį asmens duomenims ar 
fizinio asmens privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai tvarkant asmens duomenis;

duomenims ar privatumui pažeidimas 
galėjo turėti neigiamą poveikį, turėtų būti 
nepagrįstai nedelsiant informuojami, kad 
galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių. 
Pažeidimas turėtų būti laikomas turinčiu 
neigiamą poveikį asmens duomenims ar 
fizinio asmens privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai arba patirta ekonominių 
nuostolių ar padaryta socialinė žala 
tvarkant asmens duomenis;

Or. en

Pakeitimas 227
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, gali būti padaryta žala, be 
kita ko, pakenkta susijusio asmens 
reputacijai. Todėl, kai tik duomenų 
valdytojas sužino, kad padarytas toks 
pažeidimas, jis apie pažeidimą turėtų 
pranešti kompetentingai nacionalinei 
institucijai. Fiziniai asmenys, kurių asmens 
duomenims ar privatumui pažeidimas 
galėjo turėti neigiamą poveikį, turėtų būti 
nepagrįstai nedelsiant informuojami, kad 
galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių. 
Pažeidimas turėtų būti laikomas turinčiu 
neigiamą poveikį asmens duomenims ar 
fizinio asmens privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai tvarkant asmens duomenis;

(42) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, gali būti padaryta žala, be 
kita ko, pakenkta susijusio asmens 
reputacijai. Todėl, kai tik duomenų 
valdytojas sužino, kad padarytas toks 
pažeidimas, jis apie pažeidimą turėtų 
pranešti kompetentingai nacionalinei 
institucijai. Fiziniai asmenys, kurių asmens 
duomenims ar privatumui pažeidimas 
galėjo turėti neigiamą poveikį, turėtų būti 
nepagrįstai nedelsiant informuojami, kad 
galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių. 
Pažeidimas turėtų būti laikomas turinčiu 
neigiamą poveikį asmens duomenims ar 
fizinio asmens privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai;
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Or. en

Pakeitimas 228
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) nustatant išsamias pranešimo apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimus 
formos ir tvarkos taisykles, turėtų būti 
tinkamai atsižvelgiama į pažeidimo 
aplinkybes, įskaitant tai, ar asmens 
duomenys buvo apsaugoti tinkamomis 
techninėmis priemonėmis, veiksmingai 
ribojančiomis neteisėto naudojimo 
galimybę. Be to, nustatant tokias taisykles 
ir tvarką reikėtų atsižvelgti į teisėtus 
kompetentingų institucijų interesus tais 
atvejais, kai ankstyvas informacijos 
atskleidimas galėtų bereikalingai 
sutrukdyti pažeidimo aplinkybių tyrimą;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

28 ir 29 straipsnių išbraukimo pasekmė.

Pakeitimas 229
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) nustatant išsamias pranešimo apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimus 
formos ir tvarkos taisykles, turėtų būti 
tinkamai atsižvelgiama į pažeidimo 
aplinkybes, įskaitant tai, ar asmens 

(43) nustatant išsamias pranešimo apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimus 
formos ir tvarkos taisykles, turėtų būti 
tinkamai atsižvelgiama į pažeidimo 
aplinkybes, įskaitant tai, ar asmens 
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duomenys buvo apsaugoti tinkamomis 
techninėmis priemonėmis, veiksmingai 
ribojančiomis neteisėto naudojimo 
galimybę. Be to, nustatant tokias taisykles 
ir tvarką reikėtų atsižvelgti į teisėtus 
kompetentingų institucijų interesus tais 
atvejais, kai ankstyvas informacijos 
atskleidimas galėtų bereikalingai sutrukdyti 
pažeidimo aplinkybių tyrimą;

duomenys buvo apsaugoti tinkamomis 
techninėmis priemonėmis, veiksmingai 
ribojančiomis neteisėto naudojimo 
galimybę. Be to, nustatant tokias taisykles 
ir tvarką reikėtų atsižvelgti į teisėtus 
kompetentingų institucijų interesus tais 
atvejais, kai ankstyvas informacijos 
atskleidimas galėtų bereikalingai sutrukdyti 
pažeidimo aplinkybių tyrimą. Šifruoti 
tekstai neturėtų būti laikomi 
neiššifruojamais;

Or. en

Pakeitimas 230
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) atliekant kai kurias duomenų 
tvarkymo operacijas, pavyzdžiui, 
profiliuojant, tvarkant ypatingų 
kategorijų duomenis, stebint viešas vietas 
(įskaitant stebėjimą naudojant vaizdo 
kameras), taip pat tvarkant genetinius ir 
biometrinius duomenis arba duomenis, 
susijusius su vaikais, kyla konkreti rizika. 
Kad ši rizika būtų sumažinta, duomenų 
valdytojai turėtų atlikti tokių duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio 
pagrindinėms teisėms vertinimą, jeigu 
planuoja jas atlikti. Šiame vertinime 
turėtų būti paaiškinta, kokia rizika kyla ir 
kokių priemonių imtasi siekiant sumažinti 
šią riziką, ypač susijusią su 
diskriminacija. Duomenų valdytojai taip
pat turėtų atsiklausti duomenų subjektų ir 
jų atstovų nuomonės apie tai;

Or. en
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Pakeitimas 231
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas turėtų paskirti asmenį, kuris 
padėtų duomenų valdytojui arba 
tvarkytojui stebėti, kaip laikomasi pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų. Duomenų 
apsaugos pareigūną gali drauge paskirti 
keli kompetentingos institucijos subjektai. 
Duomenų apsaugos pareigūnai turi galėti 
atlikti savo pareigas ir užduotis 
nepriklausomai ir veiksmingai;

(44) duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas turėtų paskirti asmenį, kuris 
padėtų duomenų valdytojui arba 
tvarkytojui stebėti, kaip laikomasi pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų. Duomenų 
apsaugos pareigūnai turi galėti atlikti savo 
pareigas ir užduotis nepriklausomai ir 
veiksmingai. Tai apima taisykles, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią interesų 
konfliktams, aprūpinimą pakankamais 
ištekliais ir tinkamą administracinį 
priskyrimą siekiant išvengti duomenų 
valdytojų kišimosi;

Or. en

Pakeitimas 232
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
duomenys į trečiąją šalį perduodami, tik 
jeigu tai būtina nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, o 
duomenų valdytojas trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje yra pagal šią 
direktyvą kompetentinga institucija.
Duomenų perdavimą galima atlikti, jeigu 
Komisija nusprendė, kad atitinkama 
trečioji šalis arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį arba 
jeigu nustatytos atitinkamos apsaugos 

(45) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
duomenys į trečiąją šalį perduodami, tik 
jeigu tai būtina nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, o 
duomenų valdytojas trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje yra pagal šią 
direktyvą kompetentinga institucija;
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priemonės;

Or. de

Pakeitimas 233
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
duomenys į trečiąją šalį perduodami, tik 
jeigu tai būtina nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, o 
duomenų valdytojas trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje yra pagal šią 
direktyvą kompetentinga institucija. 
Duomenų perdavimą galima atlikti, jeigu 
Komisija nusprendė, kad atitinkama 
trečioji šalis arba tarptautinė organizacija 
užtikrina tinkamą apsaugos lygį arba jeigu 
nustatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės;

(45) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
duomenys į trečiąją šalį perduodami, tik 
jeigu tai būtina vienos ar kelių konkrečių 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 
sankcijų vykdymo tikslais, o duomenų 
valdytojas trečiojoje šalyje arba 
tarptautinėje organizacijoje yra pagal šią 
direktyvą kompetentinga valdžios 
institucija. Duomenų perdavimą galima 
atlikti, jeigu Komisija nusprendė, kad 
atitinkama trečioji šalis arba tarptautinė 
organizacija užtikrina tinkamą apsaugos 
lygį. Kompetentingoms valdžioms 
institucijoms trečiosiose šalyse perduoti 
duomenys neturėtų būti toliau tvarkomi 
jokiais kitais tikslais, išskyrus tikslą, dėl 
kurio jie buvo perduoti;

Or. en

Pakeitimas 234
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) tolesnis duomenų perdavimas iš 
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kompetentingų institucijų trečiosiose 
šalyse ar tarptautinių organizacijų, 
kurioms duomenys buvo perduoti, turėtų 
būti leidžiamas tik tuo atveju, jei tolesnis 
duomenų perdavimas būtinas siekiant to 
paties tikslo, dėl kurio duomenys buvo 
perduoti pirmą kartą, ir jei antrasis
duomenų gavėjas taip pat yra 
kompetentinga valdžios institucija. Taip 
galėtų būti, pavyzdžiui, jei toliau perduoti 
duomenis būtina tos pačios nusikalstamos 
veikos, dėl kurios duomenys persiųsti 
pirmą kartą, prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už ją arba tos pačios 
baudžiamosios sankcijos, dėl kurios 
duomenys persiųsti pirmą kartą, vykdymo 
tikslais. Tolesnis duomenų siuntimas 
siekiant bendrų teisėsaugos tikslų 
neturėtų būti leidžiamas. Be to, turėtų būti 
gautas kompetentingos institucijos, kuri 
perdavė duomenis pirmą kartą, sutikimas 
dėl tolesnio duomenų perdavimo;

Or. en

Pakeitimas 235
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Komisija gali nuspręsti, sprendimui 
galiojant visoje Sąjungoje, kad tam tikros 
trečiosios šalys arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija užtikrina tinkamą duomenų 
apsaugos lygį, ir taip garantuoti teisinį 
tikrumą ir vienodą teisės taikymą visoje 
Sąjungoje, kiek tai susiję su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, 
kurios laikomos užtikrinančiomis tokį 

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

šalis gali būti perduodami be papildomo 
leidimo;

Or. en

Pakeitimas 236
Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 237
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Komisija taip pat turėtų galėti 
pripažinti, kad trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 

(48) Komisija taip pat turėtų galėti 
pripažinti, kad trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
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sektorius trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo duomenų 
apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų 
perdavimas į tą trečiąją šalį turėtų būti 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai jis 
vykdomas remiantis tarptautiniu 
susitarimu, tinkamomis apsaugos 
priemonėmis arba nukrypti leidžiančia 
nuostata. Turėtų būti numatyta Komisijos 
konsultavimosi su tokiomis trečiosiomis 
šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis 
tvarka. Vis dėlto tokiu Komisijos 
sprendimu nepažeidžiama galimybė 
duomenų perdavimus vykdyti remiantis 
tinkamomis apsaugos priemonėmis arba 
direktyvoje nustatyta nukrypti leidžiančia 
nuostata;

sektorius trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo duomenų 
apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų 
perdavimas į tą trečiąją šalį turėtų būti 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai jis 
vykdomas remiantis tarptautiniu 
susitarimu, kuriuo užtikrinamas šioje 
direktyvoje nustatytas minimalus 
apsaugos lygis, arba nukrypti leidžiančia 
nuostata. Turėtų būti numatyta Komisijos 
konsultavimosi su tokiomis trečiosiomis 
šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis 
tvarka;

Or. en

Pakeitimas 238
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Komisija taip pat turėtų galėti 
pripažinti, kad trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija neužtikrina tinkamo duomenų 
apsaugos lygio. Todėl asmens duomenų 
perdavimas į tą trečiąją šalį turėtų būti 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai jis 
vykdomas remiantis tarptautiniu 
susitarimu, tinkamomis apsaugos 
priemonėmis arba nukrypti leidžiančia 
nuostata. Turėtų būti numatyta Komisijos 
konsultavimosi su tokiomis trečiosiomis 
šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis 
tvarka. Vis dėlto tokiu Komisijos 
sprendimu nepažeidžiama galimybė 
duomenų perdavimus vykdyti remiantis 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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tinkamomis apsaugos priemonėmis arba 
direktyvoje nustatyta nukrypti leidžiančia 
nuostata;

Or. pt

Pakeitimas 239
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) duomenų perdavimai, kurie nėra 
grindžiami tokiu sprendimu dėl 
tinkamumo, turėtų būti leidžiami, tik jeigu
teisiškai privalomame dokumente 
nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, 
užtikrinančios asmens duomenų apsaugą, 
arba jeigu duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas įvertino visas su 
duomenų perdavimo operacija arba 
duomenų perdavimo operacijų seka 
susijusias aplinkybes ir remdamasis tuo 
vertinimu mano, kad nustatytos tinkamos 
apsaugos priemonės, susijusios su asmens 
duomenų apsauga. Tais atvejais, kai 
pagrindo leisti perduoti duomenis nėra, 
prireikus turėtų būti galima taikyti nukrypti 
leidžiančias nuostatas, siekiant apsaugoti 
gyvybinius duomenų subjekto arba kito 
asmens interesus arba siekiant apsaugoti 
teisėtus duomenų subjekto interesus, kai tai 
numatyta pagal asmens duomenis 
perduodančios valstybės narės teisę arba 
kai tai būtina, siekiant užkirsti kelią 
tiesioginei ar didelei grėsmei valstybės 
narės arba trečiosios šalies visuomenės 
saugumui, arba atskirais atvejais 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 
sankcijų vykdymo tikslais, arba atskirais 
atvejais, siekiant nustatyti, vykdyti ar ginti 

(49) duomenų perdavimai, kurie nėra 
grindžiami tokiu sprendimu dėl 
tinkamumo, turėtų būti leidžiami, tik jeigu 
teisiškai privalomame dokumente 
nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, 
užtikrinančios asmens duomenų apsaugą.
Tais atvejais, kai pagrindo leisti perduoti 
duomenis nėra, prireikus turėtų būti galima 
taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, 
siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų 
subjekto arba kito fizinio asmens interesus 
arba siekiant apsaugoti teisėtus duomenų 
subjekto interesus, kai tai numatyta pagal 
asmens duomenis perduodančios valstybės 
narės teisę arba kai tai būtina, siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ar didelei grėsmei 
valstybės narės arba trečiosios šalies 
visuomenės saugumui, arba atskirais 
atvejais konkrečių nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais, 
arba atskirais atvejais, siekiant nustatyti, 
vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus. Jei 
Komisija priėmė neigiamą sprendimą dėl 
tinkamumo, nukrypti leidžiančios 
nuostatos turėtų būti taikomos tik tais 
atvejais, kai perduoti duomenis būtina 
siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų 
subjekto arba kito asmens interesus arba 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
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teisinius reikalavimus; valstybės narės ar trečiosios šalies 
visuomenės saugumui. Be kuriuo atveju 
šių nukrypti leidžiančių nuostatų 
aiškinimas turėtų būti apribojantis. Visų 
pirma nukrypti leidžiančios nuostatos 
neturėtų būti taikomos siekiant sudaryti 
sąlygas dažnam labai didelės apimties 
duomenų perdavimui arba struktūriniam 
duomenų perdavimui. Perduodant 
duomenis atskirais atvejais, duomenų 
apimtis taip pat turėtų būti apribota tuo, 
kas griežtai būtina. Be to, duomenų 
siuntimas remiantis nukrypti leidžiančia 
nuostata visada turėtų būti išsamiai 
įforminamas dokumentais. Šie 
dokumentai pateikiami priežiūros 
institucijai, jei ji to paprašo;

Or. en

Pakeitimas 240
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) kiekvienoje valstybėje narėje teisės 
aktais turėtų būti nustatyti bendrieji 
reikalavimai priežiūros institucijos 
nariams, visų pirma turėtų būti nustatyta, 
kad šiuos narius turėtų skirti valstybės 
narės parlamentas arba vyriausybė, taip pat 
turėtų būti įtrauktos taisyklės dėl narių 
tinkamumo ir šių narių statuso;

(54) kiekvienoje valstybėje narėje teisės 
aktais turėtų būti nustatyti bendrieji 
reikalavimai priežiūros institucijos 
nariams, visų pirma turėtų būti nustatyta, 
kad šiuos narius turėtų skirti valstybės 
narės parlamentas, taip pat turėtų būti 
įtrauktos taisyklės dėl narių tinkamumo ir 
šių narių statuso;

Or. en

Pakeitimas 241
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(55) ši direktyva taip pat taikoma 
nacionalinių teismų veiklai, tačiau 
priežiūros institucijų kompetencija neturėtų 
apimti asmens duomenų tvarkymo, kurį jie 
vykdo atlikdami teisingumo funkcijas, 
siekiant apsaugoti teisėjų nepriklausomumą 
jiems atliekant savo teismines užduotis;

Or. de

Pakeitimas 242
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) siekiant užtikrinti nuoseklią šios 
direktyvos taikymo stebėseną ir vykdymą 
visoje Sąjungoje, kiekvienos valstybės 
narės priežiūros institucijos turėtų atlikti 
tas pačias pareigas ir veiksmingai 
naudotis tais pačiais įgaliojimais, 
įskaitant įgaliojimus vykdyti tyrimą ir 
teisiškai privalomas intervencijas, priimti 
sprendimus ir skirti sankcijas, visų pirma 
tais atvejais, kai gaunami skundai iš 
fizinių asmenų, ir būti proceso šalimi;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 243
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) kiekviena priežiūros institucija turėtų 
nagrinėti skundus, kuriuos pateikė bet kuris 
duomenų subjektas, ir juos tirti. Tyrimas 
gavus skundą turėtų būti vykdomas 
paliekant galimybę jį peržiūrėti teismine 
tvarka, tiek, kiek tai tikslinga konkrečiu 
atveju. Priežiūros institucija per pagrįstą 
laikotarpį turėtų informuoti duomenų 
subjektą apie skundo tyrimo eigą ir 
rezultatą. Jeigu reikia papildomo tyrimo 
arba derinimo su kita priežiūros institucija, 
duomenų subjektas taip pat turėtų būti apie 
tai informuojamas;

(57) kiekviena priežiūros institucija turėtų 
nagrinėti skundus, kuriuos pateikė bet kuris 
duomenų subjektas, ir juos tirti. Priežiūros 
institucija per pagrįstą laikotarpį turėtų 
informuoti duomenų subjektą apie skundo 
tyrimo eigą ir rezultatą. Jeigu reikia 
papildomo tyrimo arba derinimo su kita 
priežiūros institucija, duomenų subjektas 
taip pat turėtų būti apie tai informuojamas;

Or. de

Pagrindimas

Kolektyvinio ieškinio teikimo teisės bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų ieškinio 
teikimo teisės, kurios yra numatytos 50 straipsnyje, išbraukimo pasekmė.

Pakeitimas 244
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) bet kokia įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su 
jų duomenų apsauga, ir kuri įsteigta 
pagal valstybės narės teisę, turėtų turėti 
teisę pateikti skundą arba pasinaudoti 
teisminėmis teisių gynimo priemonėmis 
duomenų subjektų vardu, jeigu jų yra 
tinkamai įgaliota, arba pati pateikti 
skundą duomenų subjektui skundo 
nepateikus, jeigu mano, kad buvo 

Išbraukta.



AM\928472LT.doc 49/146 PE506.127v01-00

LT

pažeistas asmens duomenų saugumas;

Or. de

Pagrindimas

Kolektyvinio ieškinio teikimo teisės bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų ieškinio 
teikimo teisės, kurios yra numatytos 50 straipsnyje, išbraukimo pasekmė.

Pakeitimas 245
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) bet kokia įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su jų 
duomenų apsauga, ir kuri įsteigta pagal 
valstybės narės teisę, turėtų turėti teisę 
pateikti skundą arba pasinaudoti 
teisminėmis teisių gynimo priemonėmis 
duomenų subjektų vardu, jeigu jų yra 
tinkamai įgaliota, arba pati pateikti skundą 
duomenų subjektui skundo nepateikus, 
jeigu mano, kad buvo pažeistas asmens 
duomenų saugumas;

(61) bet kokia įstaiga, organizacija ar
asociacija, kuri siekia apsaugoti fizinių 
asmenų teises ir interesus ir kuri įsteigta 
pagal valstybės narės teisę, turėtų turėti 
teisę pateikti skundą priežiūros institucijai 
arba pasinaudoti teisminėmis teisių gynimo 
priemonėmis duomenų subjektų vardu arba 
pati pateikti skundą duomenų subjektui 
skundo nepateikus, jeigu mano, kad buvo 
pažeistas asmens duomenų saugumas arba 
kad duomenų valdytojas nesilaikė 
pritaikytosios ir standartizuotosios 
duomenų apsaugos principų;

Or. en

Pakeitimas 246
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, kurie gali būti atleisti nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jeigu jie įrodo, 
kad nėra atsakingi už žalą, visų pirma, kai 
nustatyta duomenų subjekto kaltė, arba 
nenugalimos jėgos atveju;

Or. en

Pakeitimas 247
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65a) Sąjungoje draudžiama perduoti 
asmens duomenis kitoms institucijoms 
arba privatiems subjektams, išskyrus 
atvejus, kai duomenys perduodami 
laikantis įstatymų, duomenų gavėjas yra 
įsisteigęs valstybėje narėje, konkretūs 
teisėti duomenų subjekto interesai 
neužkerta kelio duomenų perdavimui 
arba kai konkrečiu atveju reikia perduoti 
duomenis duomenų valdytojui, kad jis 
arba atliktų teisėtai jam pavestą užduotį, 
arba išvengtų staigios ir didelės grėsmės 
visuomenės saugumui ar didelės žalos 
asmenų teisėms. Duomenų valdytojas 
turėtų informuoti duomenų gavėją apie 
duomenų tvarkymo tikslą. Duomenų 
gavėjui taip pat turėtų būti pranešta apie 
duomenų tvarkymo apribojimus ir 
užtikrinta, kad jų būtų laikomasi;

Or. en

Pakeitimas 248
Jan Mulder
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Pasiūlymas dėl direktyvos
65 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65a) Sąjungoje draudžiama perduoti 
asmens duomenis kitoms institucijoms 
arba privatiems subjektams, išskyrus 
atvejus, kai yra užkirstas kelias staigiai ir 
didelei grėsmei visuomenės saugumui ar 
didelei žalai asmenų teisėms. Duomenų 
valdytojas turėtų informuoti duomenų 
gavėją apie duomenų tvarkymo tikslą. 
Duomenų gavėjui taip pat turėtų būti 
pranešta apie duomenų tvarkymo 
apribojimus ir užtikrinta, kad jų būtų 
laikomasi;

Or. en

Pakeitimas 249
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) siekiant įgyvendinti šios direktyvos 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti, kad kompetentingų institucijų 
keitimasis asmens duomenimis Sąjungoje 
nebūtų varžomas, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus. Visų pirma turėtų būti 
priimami deleguotieji aktai dėl pranešimo 
apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą priežiūros institucijai. Itin 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
be kita ko, su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 

Išbraukta.
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tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 250
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, kiek tai 
susiję su duomenų valdytojų ir duomenų 
tvarkytojų atliekamu dokumentavimu, 
duomenų tvarkymo saugumu, visų pirma 
susijusiu su šifravimo standartais, 
pranešimu apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimą priežiūros institucijai 
ir tinkamu apsaugos lygiu, kurį užtikrina 
trečioji šalis arba teritorija, arba su 
duomenų tvarkymu susijęs sektorius toje 
trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 251
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl direktyvos
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) priimant priemones, susijusias su 
duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atliekamu dokumentavimu, duomenų 
tvarkymo saugumu, pranešimu apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą 
priežiūros institucijai ir tinkamu apsaugos 
lygiu, kurį užtikrina trečioji šalis arba 
teritorija, arba su duomenų tvarkymu 
susijęs sektorius toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija, taikoma 
nagrinėjimo procedūra, atsižvelgiant į tai, 
kad šie aktai yra bendrojo pobūdžio;

(68) priimant priemones, susijusias su 
duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atliekamu dokumentavimu, duomenų 
tvarkymo saugumu ir tinkamu apsaugos 
lygiu, kurį užtikrina trečioji šalis arba 
teritorija, arba su duomenų tvarkymu 
susijęs sektorius toje trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija, taikoma 
nagrinėjimo procedūra, atsižvelgiant į tai, 
kad šie aktai yra bendrojo pobūdžio;

Or. de

Pakeitimas 252
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. 
apsaugoti fizinių asmenų pagrindines 
teises ir laisves, visų pirma jų teisę į 
asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti, 
kad kompetentingų institucijų keitimasis 
asmens duomenimis Sąjungoje nebūtų 
varžomas, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo 
masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 253
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) specialiosios nuostatos, susijusios su 
kompetentingų institucijų vykdomu 
asmens duomenų tvarkymu nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais, įtvirtintos Sąjungos aktuose, 
priimtuose prieš priimant šią direktyvą ir 
reglamentuojančiuose valstybių narių 
vykdomą asmens duomenų tvarkymą arba 
valstybių narių paskirtų institucijų prieigą 
prie informacinių sistemų, įdiegtų 
remiantis Sutartimis, nekeičiamos. 
Komisija turėtų įvertinti šios direktyvos ir 
aktų, priimtų prieš priimant šią direktyvą, 
reglamentuojančių valstybių narių 
vykdomą asmens duomenų tvarkymą arba 
valstybių narių paskirtų valdžios 
institucijų prieigą prie informacinių 
sistemų, įdiegtų remiantis Sutartimis, ryšį, 
kad nustatytų, ar reikia šias specialiąsias 
nuostatas suderinti su šia direktyva;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 254
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) siekiant užtikrinti visapusišką ir 
nuoseklią asmens duomenų apsaugą 
Sąjungoje, tarptautiniai susitarimai, 
kuriuos valstybės narės sudarė prieš 
įsigaliojant šiai direktyvai, turėtų būti iš 
dalies pakeisti pagal šią direktyvą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 255
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) siekiant užtikrinti visapusišką ir 
nuoseklią asmens duomenų apsaugą 
Sąjungoje, tarptautiniai susitarimai, kuriuos 
valstybės narės sudarė prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai, turėtų būti iš dalies pakeisti 
pagal šią direktyvą;

(73) siekiant užtikrinti visapusišką ir 
nuoseklią asmens duomenų apsaugą 
Sąjungoje, tarptautiniai susitarimai, kuriuos 
Sąjunga ar valstybės narės sudarė prieš 
įsigaliojant šiai direktyvai, turėtų būti iš 
dalies pakeisti pagal šią direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 256
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatytos fizinių 
asmenų apsaugos kompetentingoms 
institucijoms tvarkant asmens duomenis 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 

1. Šioje direktyvoje nustatytos fizinių 
asmenų apsaugos kompetentingoms 
institucijoms tvarkant asmens duomenis 
rizikos prevencijos, visuomenės saugumo 
užtikrinimo, baudžiamojo persekiojimo 
ateityje užtikrinimo, nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
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sankcijų vykdymo tikslais taisyklės. baudžiamojon atsakomybėn už jas bei
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais 
taisyklės.

Or. de

Pagrindimas

Policijai vykdant rizikos prevenciją, kyla sunkumų atskirti direktyvos ir reglamento taikymo 
apimtis. Jei atitinkama rizika nėra tokia, už kurią gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, 
taigi policija nevykdo nusikaltimo prevencijos pagal direktyvos projekto 1 straipsnio 1 dalį, 
direktyva nėra taikoma (pavyzdžiui, dingusių be žinios asmenų, savižudžių duomenys). 
Duomenų apsaugos reglamento nuostatos yra visiškai netinkamos rizikos prevencijai.

Pakeitimas 257
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamosi šia direktyva, valstybės 
narės:

2. Šios direktyvos būtinosios nuostatos 
netrukdo valstybėms narėms išlaikyti ar 
nustatyti aukštesnį apsaugos standartą 
užtikrinančias asmens duomenų apsaugos 
nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti siekiama sukurti būtinąjį Europos masto apsaugos standartą, o ne 
pakeisti galiojančias nacionalines taisykles. Todėl valstybėms narėms būtina aiškiai leisti 
priimti griežtesnes taisykles.

Pakeitimas 258
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamosi šia direktyva, valstybės 
narės:

2. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
reikalavimai netrukdo valstybėms narėms 
išlaikyti arba priimti asmens duomenų 
apsaugos nuostatas, kuriomis 
užtikrinamas aukštesnis apsaugos lygis. 
Remdamosi bent šia direktyva, valstybės 
narės:

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti siekiama sukurti minimalų Europos masto apsaugos standartą, o ne 
pakeisti galiojančias nacionalines taisykles. Todėl valstybėms narėms būtina aiškiai leisti 
priimti griežtesnes nuostatas. Nuoroda į Teisės reikalų komiteto nuomonės projektą.

Pakeitimas 259
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) saugo fizinių asmenų pagrindines 
teises ir laisves, visų pirma jų teisę į 
asmens duomenų apsaugą; ir

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 260
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) saugo fizinių asmenų pagrindines teises a) saugo fizinių asmenų pagrindines teises 
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ir laisves, visų pirma jų teisę į asmens 
duomenų apsaugą; ir

ir laisves, visų pirma jų teisę į asmens 
duomenų ir privatumo apsaugą; ir

Or. pt

Pakeitimas 261
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) saugo fizinių asmenų pagrindines teises 
ir laisves, visų pirma jų teisę į asmens 
duomenų apsaugą; ir

a) saugo fizinių asmenų pagrindines teises 
ir laisves, visų pirma jų teisę į asmens 
duomenų apsaugą, ir užkerta kelią bet 
kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
tautinės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios ar ligos, amžiaus arba lytinės 
orientacijos; ir

Or. pt

Pakeitimas 262
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina, kad kompetentingų 
institucijų keitimasis asmens duomenimis 
Sąjungoje nebūtų varžomas ar 
draudžiamas remiantis su fizinių asmenų 
apsauga tvarkant asmens duomenis 
susijusiais pagrindais.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 263
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina, kad kompetentingų institucijų 
keitimasis asmens duomenimis Sąjungoje 
nebūtų varžomas ar draudžiamas remiantis 
su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis susijusiais pagrindais.

b) užtikrina, kad kompetentingų institucijų 
keitimasis asmens duomenimis Sąjungoje 
nebūtų varžomas ar draudžiamas remiantis 
su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis susijusiais pagrindais pagal 
laisvo duomenų judėjimo principą, 
numatytą SESV 16 straipsnyje. Valstybių 
narių, kurios neįsipareigoja įgyvendinti 
šio teisėkūros procedūra priimamo akto, 
atžvilgiu laisvo duomenų judėjimo 
principas netaikomas.

Or. pt

Pakeitimas 264
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina, kad kompetentingų institucijų 
keitimasis asmens duomenimis Sąjungoje 
nebūtų varžomas ar draudžiamas remiantis 
su fizinių asmenų apsauga tvarkant 
asmens duomenis susijusiais pagrindais.

b) užtikrina, kad kompetentingų institucijų 
keitimasis asmens duomenimis Sąjungoje 
nebūtų varžomas ar draudžiamas remiantis 
su pagal a punktą numatoma apsauga 
susijusiais pagrindais.

Or. pt

Pakeitimas 265
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims ir 
neautomatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, kurie 
sudaro arba yra skirti sudaryti susisteminto 
rinkinio dalį.

2. Ši direktyva taikoma visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims ir 
neautomatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, kurie 
sudaro arba yra skirti sudaryti susisteminto 
rinkinio dalį. Direktyva netaikoma, kai 
asmens duomenys yra sukaupti arba bus 
kaupiami popierinio pavidalo rinkiniuose 
arba jų grupėse.

Or. de

Pakeitimas 266
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sąjungos kompetentingų institucijų 
vykdomai asmens duomenų tvarkymo ir 
keitimosi jais veiklai reikia teisino
pagrindo Sąjungos arba valstybių narių 
teisėje. Pačia šia direktyva toks teisinis 
pagrindas nepateikiamas.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas: asmens duomenų tvarkymo ir keitimosi jais veiklai vis dėlto reikia papildomo 
teisinio pagrindo. Šia direktyva tik suderinamos tokią veiklą vykdant taikomos duomenų 
apsaugos taisyklės.

Pakeitimas 267
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdoma Sąjungos teisės 
nereglamentuojama veikla, visų pirma 
susijusi su nacionaliniu saugumu;

a) vykdoma Sąjungos teisės 
nereglamentuojama veikla;

Or. en

Pagrindimas

Skirtingose valstybėse narėse sąvoka „nacionalinis saugumas“ suvokiama skirtingai. 
Aiškumo dėlei reikėtų nurodyti „Sąjungos teisės nereglamentuojama“, siekiant išvengti 
padėties, kai valstybės narės duomenų tvarkymui, kuris turėtų būti reglamentuojamas šia 
direktyva, prašo taikyti išimtį dėl nacionalinio saugumo.

Pakeitimas 268
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdoma Sąjungos teisės 
nereglamentuojama veikla, visų pirma 
susijusi su nacionaliniu saugumu;

a) vykdoma Sąjungos teisės 
nereglamentuojama veikla;

Or. en

Pagrindimas

Skirtingose valstybėse narėse sąvoka „nacionalinis saugumas“ suvokiama skirtingai. 
Aiškumo dėlei reikėtų nurodyti „Sąjungos teisės nereglamentuojama“, siekiant išvengti 
padėties, kai valstybės narės duomenų tvarkymui, kuris turėtų būti reglamentuojamas šia 
direktyva, prašo taikyti išimtį dėl nacionalinio saugumo.

Pakeitimas 269
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 270
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 271
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visapusiškas požiūris į duomenų apsaugą taip pat reiškia, kad į direktyvos taikymo sritį turi 
būti įtrauktos sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros.

Pakeitimas 273
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, dirbantis kartu su duomenų 
valdytoju, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

Or. de

Pakeitimas 274
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai, 
vieną arba kartu su susijusiais 
duomenimis galima nustatyti ar išskirti
priemonėmis, kuriomis, tikėtina, galėtų 
naudotis duomenų valdytojas arba kitas 
fizinis ar juridinis asmuo, visų pirma pagal 
unikalų identifikatorių, asmens 
identifikavimo kodą, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės, socialinės ar 
lytinės tapatybės arba lytinės orientacijos
požymius;

Or. en

Pakeitimas 275
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti ar išskirti priemonėmis, 
kuriomis, tikėtina, galėtų naudotis 
duomenų valdytojas arba kitas fizinis ar 
juridinis asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį ar kitą unikalų 
identifikatorių, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

Or. en
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Pakeitimas 276
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai, 
vieną arba kartu su kitais su juo 
susijusiais duomenimis galima nustatyti ar 
išskirti priemonėmis, kuriomis, tikėtina, 
galėtų naudotis duomenų valdytojas arba 
kitas fizinis ar juridinis asmuo, visų pirma 
pagal unikalų identifikatorių, vietos 
nustatymo duomenis, interneto arba 
autonominį identifikatorių arba vieną ar 
kelis to asmens fizinės, fiziologinės, 
genetinės, psichinės, ekonominės, 
kultūrinės, socialinės ar lytinės tapatybės 
arba lytinės orientacijos požymius;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą, svarbu, kad sąvokos „asmens duomenys“ ir „duomenų 
subjektas“ nebūtų apibrėžiamos per siaurai. Direktyva turėtų būti aiškiai taikoma duomenims, 
pagal kuriuos galimas tik išskyrimas, ir turėtų būti aišku, kad interneto ar autonominiai 
identifikatoriai daugeliu atvejų turėtų būti laikomi asmens duomenimis. Siekiant užtikrinti 
tinkamą apsaugą ateityje, svarbu turėti plačias duomenų apsaugos ir duomenų subjekto 
sąvokų apibrėžtis. Šia apibrėžtimi užtikrinama darna su duomenų apsaugos reglamentu.

Pakeitimas 277
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) nusikalstama veika – administracinių 
institucijų pradėtas procesas dėl teisės 
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pažeidimų, už kuriuos pagal valstybių 
narių nacionalinę teisę baudžiama kaip už 
teisės normų pažeidimus, jei dėl priimto 
sprendimo gali būti iškelta byla ir 
baudžiamosios jurisdikcijos teisme;

Or. de

Pagrindimas

Remiamasi ES savitarpio pagalbos konvencijos 3 straipsniu.

Pakeitimas 278
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) profiliavimas – bet kokio pobūdžio 
automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas siekiant įvertinti atitinkamus 
su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti to fizinio asmens, ekonominę 
padėtį, buvimo vietą, sveikatos būklę, 
asmeninius pomėgius, patikimumą arba 
elgesį;

Or. en

Pakeitimas 279
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) profiliavimas – automatizuotas 
asmens duomenų tvarkymo metodas, kurį 
taikant fiziniam asmeniui priskiriama 
atitinkama kategorija, visų pirma siekiant 
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priimti sprendimus, susijusius su tuo 
fiziniu asmeniu, arba išnagrinėti arba 
numatyti to fizinio asmens asmeninius 
pomėgius, elgseną ir pažiūras;

Or. pt

Pakeitimas 280
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) duomenų tvarkymo apribojimas –
saugomų asmens duomenų žymėjimas, 
kurio tikslas – ribotas jų tvarkymas 
ateityje;

4) blokavimas – saugomų asmens 
duomenų žymėjimas, kurio tikslas – ribotas 
jų tvarkymas ateityje;

Or. de

Pakeitimas 281
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) asmens duomenų saugumo pažeidimas –
saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia 
arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami 
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga;

9) asmens duomenų saugumo pažeidimas –
netyčinis arba neteisėtas sunaikinimas, 
praradimas, pakeitimas, be leidimo 
atskleidimas perduoti, saugojimas arba 
kitoks asmens duomenų tvarkymas arba 
prieigos prie jų gavimas;

Or. en
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Pakeitimas 282
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) asmens duomenų saugumo pažeidimas –
saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia
arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga;

9) asmens duomenų saugumo pažeidimas –
netyčinis arba neteisėtas sunaikinimas, 
praradimas, pakeitimas, be leidimo 
atskleidimas perduoti, saugojimas arba 
kitoks asmens duomenų tvarkymas arba 
prieigos prie jų gavimas;

Or. en

Pagrindimas

Nesvarbu, dėl ko asmens duomenys pažeidžiami. Asmens duomenys galėtų būti pažeisti ne tik 
pažeidus saugumą, bet ir netyčia, dėl aplaidumo ar kitų priežasčių.

Pakeitimas 283
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) kompetentingos institucijos – visos 
valstybės valdžios institucijos, atsakingos 
už nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, 
nustatymą ar traukimą baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba už baudžiamųjų 
sankcijų vykdymą;

14) kompetentingos institucijos – visos 
valstybės valdžios institucijos, pagal 
atitinkamus kiekvienos valstybės narės 
teisės aktus atsakingos už nusikalstamų 
veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar 
traukimą baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba už baudžiamųjų sankcijų 
vykdymą;

Or. pt

Pakeitimas 284
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) žymėjimas – saugomų asmens 
duomenų žymėjimas nesiekiant apriboti jų 
tvarkymo ateityje;

Or. nl

Pagrindimas

Paaiškinimas: direktyvos projekto tekstas turi būti suderintas su pamatiniu sprendimu dėl 
duomenų apsaugos (2 straipsnio j punktas). Į 16 straipsnį įtraukta duomenų valdytojo 
prievolė žymėti duomenis. Tačiau sąvoka „žymėti“ tiksliau neapibūdinta. Tai padaroma šia 
pataisa.

Pakeitimas 285
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) pritaikytoji duomenų apsauga –
duomenų apsaugos diegimas visą 
technologijos gyvavimo ciklą, nuo 
ankstyviausio projektavimo etapo iki 
įdiegimo, naudojimo ir galutinio 
utilizavimo;

Or. es

Pagrindimas

Pateikiama pritaikytosios duomenų apsaugos apibrėžtis, nes ši sąvoka vartojama direktyvos 
tekste.

Pakeitimas 286
Carmen Romero López
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b) standartizuotoji duomenų apsauga –
galimybių užtikrinti paslaugų ir produktų 
privatumą, kad paslaugos ir produktai 
atitiktų bendrus duomenų apsaugos 
principus, tokius kaip skaidrumas, 
duomenų kiekio mažinimas, tikslo 
ribojimas, vientisumas, saugojimo 
trukmės trumpinimas, galimybė įsikišti ar 
atskaitomybė, suteikimas.

Or. es

Pagrindimas

Pateikiama standartizuotosios duomenų apsaugos apibrėžtis, nes ši sąvoka vartojama 
direktyvos tekste.

Pakeitimas 287
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) padaryti anoniminiais – pakeisti 
asmens duomenis taip, kad informacija 
nebegalėtų būti priskiriama fiziniam 
asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta 
arba gali būti nustatyta, arba galėtų būti 
jam priskiriama tik įdėjus pernelyg daug 
laiko, lėšų ir darbo;

Or. de

Pakeitimas 288
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b) Europos Sąjungos informacinės 
sistemos – tik sistemos, įkurtos remiantis 
SESV V dalies 4 arba 5 skyriumi arba 
Europos bendrijos steigimo sutartimi;

Or. de

Pakeitimas 289
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15c) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba kitais 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu yra griežčiau apibrėžiama duomenų objekto sutikimo sąvoka. Nors iš esmės 
negalima lyginti piliečio ir valstybės, atskiru atveju sutikimas gali būti naudojamas kaip 
pagrindimas, pavyzdžiui, atlikti masinius DNR testus.

Pakeitimas 290
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15d) kompetentingos institucijos – visos 
valstybės valdžios institucijos, atsakingos 
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už rizikos prevenciją, nusikalstamų veikų 
tyrimą, nustatymą ar traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba už 
baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant 
Europos Sąjungos įstaigas, biurus, 
tarnybas ir agentūras;

Or. de

Pakeitimas 291
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarkomi sąžiningai ir teisėtai; a) tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir 
suprantamu bei patikrinamu būdu;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu direktyva priderinama prie duomenų apsaugos reglamento teksto. Dokumentų 
rinkinyje šiuose abiejuose teisės aktuose turėtų galioti tokie patys duomenų tvarkymo 
principai.

Pakeitimas 292
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarkomi sąžiningai ir teisėtai; a) duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas panašus į lygiavertį pasiūlymo dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
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pakeitimą.

Pakeitimas 293
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarkomi sąžiningai ir teisėtai; a) tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir skaidriai;

Or. en

Pakeitimas 294
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarkomi sąžiningai ir teisėtai; a) duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi 
sąžiningai, teisėtai ir skaidriai;

Or. en

Pakeitimas 295
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renkami dėl konkrečiai įvardytų, aiškiai 
apibrėžtų ir teisėtų tikslų ir toliau 
netvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu 
būdu;

b) renkami dėl konkrečiai įvardytų, aiškiai 
apibrėžtų ir teisėtų tikslų ir toliau 
nenaudojami kitu tikslu, net jeigu jis ir 
yra suderinamas, išskyrus atvejus, kai tai 
numatoma pagal teisės aktus;

Or. pt
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Pakeitimas 296
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir savo apimtimi 
neviršijantys tikslų, dėl kurių jie vėliau 
tvarkomi;

c) adekvatūs tikslams, susiję ir minimalios 
apimties, būtinos tikslams, kuriais jie
tvarkomi, pasiekti; jie gali būti tvarkomi 
tik jei atitinkamu tikslu nepakanka 
anonimiško duomenų tvarkymo;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu direktyva priderinama prie duomenų apsaugos reglamento teksto. Dokumentų 
rinkinyje šiuose abiejuose teisės aktuose turėtų galioti tokie patys duomenų tvarkymo 
principai.

Pakeitimas 297
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir savo apimtimi 
neviršijantys tikslų, dėl kurių jie vėliau 
tvarkomi;

c) adekvatūs, susiję ir kuo mažesnės 
apimties, būtinos tikslams, kuriais jie 
vėliau tvarkomi, pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 298
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir savo apimtimi 
neviršijantys tikslų, dėl kurių jie vėliau 
tvarkomi;

c) adekvatūs, susiję ir minimalios apimties, 
būtinos tikslams, dėl kurių jie vėliau 
tvarkomi, pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir 
tol, kol tikslų negalima pasiekti tvarkant 
asmens duomenų neapimančios 
informacijos; prieigą prie privačių 
subjektų ar kitų valdžios institucijų 
turimų duomenų galima gauti tik 
baudžiamųjų veikų tyrimo arba traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas tikslais 
laikantis kiekvienos valstybės narės 
nacionalinės teisės aktais nustatytų 
reikalingumo ir proporcingumo 
reikalavimų, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos teisės ar viešosios tarptautinės 
teisės ir visų pirma EŽTK, kaip ją aiškina 
Europos žmogaus teisių teismas, 
atitinkamas nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Svarbus paaiškinimas siekiant užpildyti spragą tarp duomenų apsaugos direktyvos ir 
duomenų apsaugos reglamento ir užtikrinti, kad asmens duomenys iš reglamento taikymo 
srities būtų perkelti į direktyvos taikymo sritį. 

Pakeitimas 299
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir savo apimtimi 
neviršijantys tikslų, dėl kurių jie vėliau 
tvarkomi;

c) adekvatūs, susiję ir minimalios apimties, 
būtinos tikslams, dėl kurių jie vėliau 
tvarkomi, pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir 
tol, kol tikslo negalima pasiekti mažiau 
intervenciniais būdais; 

Or. en
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Pakeitimas 300
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tikslūs ir prireikus nuolat atnaujinami; 
būtina imtis visų pagrįstų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens 
duomenys būtų nedelsiant ištrinti arba 
ištaisyti, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus;

d) tikslūs ir nuolat atnaujinami; būtina 
imtis visų pagrįstų priemonių, siekiant 
užtikrinti, kad netikslūs asmens duomenys 
būtų nedelsiant ištrinti arba ištaisyti, 
atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 301
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tikslūs ir, kai būtina, nuolat atnaujinami; 
būtina imtis visų pagrįstų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens 
duomenys būtų nedelsiant ištrinti arba 
ištaisyti, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus;

d) tikslūs, reguliariai tikrinami siekiant 
įvertinti jų kokybę ir, kai būtina, nuolat 
atnaujinami; būtina imtis visų pagrįstų 
priemonių, siekiant užtikrinti, kad netikslūs 
asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti 
arba ištaisyti, atsižvelgiant į jų tvarkymo 
tikslus;

Or. pt

Pakeitimas 302
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tikslūs ir prireikus nuolat atnaujinami; 
būtina imtis visų pagrįstų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens 
duomenys būtų nedelsiant ištrinti arba 
ištaisyti, atsižvelgiant į jų tvarkymo 
tikslus;

d) tikslūs ir nuolat atnaujinami; būtina 
imtis visų pagrįstų priemonių, siekiant 
užtikrinti, kad netikslūs asmens duomenys 
būtų nedelsiant ištrinti arba ištaisyti;

Or. en

Pakeitimas 303
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių asmens duomenys tvarkomi;

e) laikomi tokiu pavidalu, kad būtų galima 
nustatyti duomenų subjektų tapatybę, 
tačiau ne ilgiau, nei tai yra reikalinga tais 
tikslais, dėl kurių duomenys tvarkomi;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu direktyva priderinama prie duomenų apsaugos reglamento teksto. Dokumentų 
rinkinyje šiuose abiejuose teisės aktuose turėtų galioti tokie patys duomenų tvarkymo 
principai.

Pakeitimas 304
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti 
arba išskirti ne ilgiau, nei tai yra reikalinga 
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kurių asmens duomenys tvarkomi; tais tikslais, dėl kurių asmens duomenys 
tvarkomi;

Or. en

Pakeitimas 305
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų laikymąsi.

f) gali būti tvarkomi ir naudojami tik 
kompetentingų institucijų kompetentingų 
darbuotojų, jiems vykdant savo veiklą.

Or. de

Pakeitimas 306
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų laikymąsi.

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir gali įrodyti, 
kad kiekviena duomenų tvarkymo 
operacija atitinka pagal šią direktyvą 
priimtas nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 307
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos f punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų laikymąsi.

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir gali įrodyti, 
kad kiekviena duomenų tvarkymo 
operacija atitinka pagal šią direktyvą 
priimtas nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti tekstą su pranešimo projektu dėl duomenų apsaugos reglamento.

Pakeitimas 308
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkomi taip, kad duomenų subjektas 
galėtų veiksmingai naudotis savo teisėmis, 
aprašytomis 10–17 straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti tekstą su pranešimo projektu dėl duomenų apsaugos reglamento.

Pakeitimas 309
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) prieinami arba teikiami tik tiems 
deramai įgaliotiems kompetentingos 
institucijos darbuotojams, kuriems jie 



PE506.127v01-00 80/146 AM\928472LT.doc

LT

reikalingi atlikti užduotims, pagal kurias 
turi būti įgyvendinama griežta vartotojo 
profilio valdymo politika.

Or. pt

Pakeitimas 310
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenys, iš pradžių sutvarkyti kitais 
tikslais, nei nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje, 
gali būti naudojami nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas tikslais tik tuo atveju, jeigu jie yra 
tvarkomi remiantis galiojančiu teisiniu 
pagrindu, kuriuo duomenų subjektui 
užtikrinamos pakankamos garantijos.

Or. en

Pakeitimas 311
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad 
kompetentingos institucijos gali 
susipažinti su asmens duomenimis, kurie 
iš pradžių buvo sutvarkyti kitais tikslais, 
nei nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje, tik 
jeigu joms suteiktas specialus leidimas 
pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės 
aktus, kurie turi atitikti 7 straipsnio 
1a pastraipoje nurodytus reikalavimus ir 
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kuriuose turi būti numatyta, kad
a) susipažinti su duomenimis gali tik 
tinkamai įgalioti kompetentingų 
institucijų darbuotojai atlikdami savo 
užduotis, kai konkrečiu atveju 
kompetentinga institucija gali įrodyti, kad 
asmens duomenų tvarkymas yra būtinas ir 
proporcingas nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais;
b) prašymai susipažinti su duomenimis 
turi būti pateikiami raštu, pagrįsti ir juose 
turi būti nurodytas prašymo teisinis 
pagrindas;
c) raštu pateikiami prašymai turi būti 
užregistruojami dokumentuose; ir 
d) kad taikomos tinkamos apsaugos 
priemonės siekiant užtikrinti pagrindinių 
teisių ir laisvių apsaugą tvarkant asmens 
duomenis. Šiomis apsaugos priemonėmis 
nepažeidžiamos ir papildomos specialios 
susipažinimo su asmens duomenimis 
sąlygos, pavyzdžiui, teismo pagal 
nacionalinės teisės aktus išduotas 
leidimas.

Or. en

Pakeitimas 312
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmens duomenys, kurių rinkimo 
pirminis tikslas yra kitoks, gali būti 
naudojami baudžiamųjų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn 
tikslais tik remiantis teisės aktu, kuris 
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užtikrintų tinkamas apsaugos priemones 
ginant duomenų subjekto privatumo teisę.

Or. nl

Pagrindimas

Duomenų naudojimas kitu tikslu reikalauja adekvataus teisinio pagrindo, kuris būtų 
nustatytas nacionalinės teisės aktuose.

Pakeitimas 313
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Saugojimo ir peržiūros terminai

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
kompetentingos institucijos ištrintų pagal 
šią direktyvą sutvarkytus asmens 
duomenis, kai jie nebėra reikalingi 
tikslams, dėl kurių buvo surinkti ir vėliau 
sutvarkyti, pasiekti.
2. Valstybės narės nustato, kad 
kompetentingos institucijos įdiegia 
būtinas priemones, siekdamos užtikrinti, 
kad būtų nustatyti asmens duomenų 
ištrynimo ir periodinės poreikio saugoti 
tuos duomenis peržiūros terminai, 
įskaitant skirtingų kategorijų duomenų 
subjektų asmens duomenų saugojimo 
laikotarpius. Siekiant užtikrinti, kad būtų
laikomasi šių terminių ir periodinės 
peržiūros intervalų, nustatomos 
procedūrinės priemonės.

Or. pt
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Pakeitimas 314
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Skirtingų kategorijų duomenų subjektų 

atskyrimas
1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas kuo aiškiau atskiria skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų asmens 
duomenis, pavyzdžiui:
a) asmenų, kurių atžvilgiu yra rimtų 
priežasčių manyti, kad jie įvykdė arba 
rengiasi įvykdyti nusikalstamą veiką;
b) asmenų, nuteistų už nusikalstamą 
veiką;
c) asmenų, kurie buvo nusikalstamos 
veikos auka, arba asmenų, kurių 
atžvilgiu, remiantis atitinkamais faktais, 
yra pagrindo manyti, kad jie galėtų būti 
nusikalstamos veikos auka;
d) su nusikalstama veika susijusių 
trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, asmenų, 
kurie gali būti kviečiami liudyti atliekant 
nusikalstamų veikų tyrimus arba 
paskesniu baudžiamojo proceso etapu, 
arba asmens, kuris gali suteikti 
informacijos apie nusikalstamas veikas 
arba kuris yra a ir b punktuose nurodytų 
asmenų pažįstamas arba su jais susijęs 
asmuo; ir
e) asmenų, kurie nepriklauso nė vienai iš 
pirmiau nurodytų kategorijų.

Or. nl

Pakeitimas 315
Monika Hohlmeier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Skirtingų kategorijų duomenų subjektų 

atskyrimas
1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas kuo aiškiau atskiria skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų asmens 
duomenis, pavyzdžiui:
a) asmenų, kurių atžvilgiu yra rimtų 
priežasčių manyti, kad jie įvykdė arba 
rengiasi įvykdyti nusikalstamą veiką;
b) asmenų, nuteistų už nusikalstamą 
veiką;
c) asmenų, kurie buvo nusikalstamos 
veikos auka, arba asmenų, kurių 
atžvilgiu, remiantis atitinkamais faktais, 
yra pagrindo manyti, kad jie galėtų būti 
nusikalstamos veikos auka;
d) su nusikalstama veika susijusių 
trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, asmenų, 
kurie gali būti kviečiami liudyti atliekant 
nusikalstamų veikų tyrimus arba 
paskesniu baudžiamojo proceso etapu, 
arba asmens, kuris gali suteikti 
informacijos apie nusikalstamas veikas 
arba kuris yra a ir b punktuose nurodytų 
asmenų pažįstamas arba su jais susijęs 
asmuo; ir
e) asmenų, kurie nepriklauso nė vienai iš 
pirmiau nurodytų kategorijų.

Or. de

Pakeitimas 316
Jan Mulder
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Skirtingų kategorijų duomenų subjektų 

atskyrimas
1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas kuo aiškiau atskiria skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų asmens 
duomenis, pavyzdžiui:
a) asmenų, kurių atžvilgiu yra rimtų 
priežasčių manyti, kad jie įvykdė arba 
rengiasi įvykdyti nusikalstamą veiką;
b) asmenų, nuteistų už nusikalstamą 
veiką;
c) asmenų, kurie buvo nusikalstamos 
veikos auka, arba asmenų, kurių 
atžvilgiu, remiantis atitinkamais faktais, 
yra pagrindo manyti, kad jie galėtų būti 
nusikalstamos veikos auka;
d) su nusikalstama veika susijusių 
trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, asmenų, 
kurie gali būti kviečiami liudyti atliekant 
nusikalstamų veikų tyrimus arba 
paskesniu baudžiamojo proceso etapu, 
arba asmens, kuris gali suteikti 
informacijos apie nusikalstamas veikas 
arba kuris yra a ir b punktuose nurodytų 
asmenų pažįstamas arba su jais susijęs 
asmuo; ir
e) asmenų, kurie nepriklauso nė vienai iš 
pirmiau nurodytų kategorijų.

Or. en

Pakeitimas 317
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas kuo aiškiau atskiria skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų asmens 
duomenis, pavyzdžiui:

Išbraukta.

a) asmenų, kurių atžvilgiu yra rimtų 
priežasčių manyti, kad jie įvykdė arba 
rengiasi įvykdyti nusikalstamą veiką;
b) asmenų, nuteistų už nusikalstamą 
veiką;
c) asmenų, kurie buvo nusikalstamos 
veikos auka, arba asmenų, kurių 
atžvilgiu, remiantis atitinkamais faktais, 
yra pagrindo manyti, kad jie galėtų būti 
nusikalstamos veikos auka;
d) su nusikalstama veika susijusių 
trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, asmenų, 
kurie gali būti kviečiami liudyti atliekant 
nusikalstamų veikų tyrimus arba 
paskesniu baudžiamojo proceso etapu, 
arba asmens, kuris gali suteikti 
informacijos apie nusikalstamas veikas 
arba kuris yra a ir b punktuose nurodytų 
asmenų pažįstamas arba su jais susijęs 
asmuo; ir
e) asmenų, kurie nepriklauso nė vienai iš 
pirmiau nurodytų kategorijų.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrimo ir suskirstymo kategorijomis prievolės būtinybė nėra akivaizdi, jos įgyvendinimas 
praktikoje yra abejotinas, o su tuo susijusi papildoma biurokratija ir išlaidos – didelės. Nėra 
teisinių pasekmių išdėstymo, neaišku, kokias teisines pasekmes reikia sieti su atskyrimu.

Pakeitimas 318
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas kuo aiškiau atskiria skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų asmens 
duomenis, pavyzdžiui:

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas aiškiai atskiria skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų asmens 
duomenis, pavyzdžiui:

Or. en

Pakeitimas 319
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas kuo aiškiau atskiria skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų asmens 
duomenis, pavyzdžiui:

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas aiškiai atskiria skirtingų 
kategorijų duomenų subjektų asmens 
duomenis, pavyzdžiui:

Or. en

Pakeitimas 320
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmenų, kurių atžvilgiu yra rimtų 
priežasčių manyti, kad jie įvykdė arba 
rengiasi įvykdyti nusikalstamą veiką; 

a) asmenų, kurių atžvilgiu yra rimtų 
priežasčių manyti, kad jie įvykdė 
nusikalstamą veiką; 

Or. pt

Pakeitimas 321
Carlos Coelho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmenų, kurie buvo nusikalstamos 
veikos auka, arba asmenų, kurių atžvilgiu, 
remiantis atitinkamais faktais, yra 
pagrindo manyti, kad jie galėtų būti 
nusikalstamos veikos auka;

c) asmenų, kurie buvo nusikalstamos 
veikos auka, arba asmenų, kurių atžvilgiu 
yra faktų, dėl kurių yra pagrindo manyti, 
kad jie galėtų būti nusikalstamos veikos 
auka;

Or. pt

Pakeitimas 322
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmenų, kurie buvo nusikalstamos 
veikos auka, arba asmenų, kurių atžvilgiu, 
remiantis atitinkamais faktais, yra 
pagrindo manyti, kad jie galėtų būti 
nusikalstamos veikos auka;

c) asmenų, kurie buvo nusikalstamos 
veikos auka;

Or. pt

Pakeitimas 323
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su nusikalstama veika susijusių trečiųjų 
asmenų, pavyzdžiui, asmenų, kurie gali 
būti kviečiami liudyti atliekant 
nusikalstamų veikų tyrimus arba paskesniu 
baudžiamojo proceso etapu, arba asmens, 
kuris gali suteikti informacijos apie 
nusikalstamas veikas arba kuris yra a ir b 

d) su nusikalstama veika susijusių trečiųjų 
asmenų, pavyzdžiui, asmenų, kurie gali 
būti kviečiami liudyti atliekant 
nusikalstamų veikų tyrimus arba paskesniu 
baudžiamojo proceso etapu, arba asmens, 
kuris gali suteikti informacijos apie 
nusikalstamas veikas arba kuris yra a ir 
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punktuose nurodytų asmenų pažįstamas 
arba su jais susijęs asmuo; ir

b punktuose nurodytų asmenų pažįstamas 
arba su jais susijęs asmuo;

Or. en

Pakeitimas 324
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su nusikalstama veika susijusių 
trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, asmenų, 
kurie gali būti kviečiami liudyti atliekant 
nusikalstamų veikų tyrimus arba paskesniu 
baudžiamojo proceso etapu, arba asmens, 
kuris gali suteikti informacijos apie 
nusikalstamas veikas arba kuris yra a ir b 
punktuose nurodytų asmenų pažįstamas 
arba su jais susijęs asmuo; ir

d) asmenų, kurie gali būti kviečiami liudyti 
atliekant nusikalstamų veikų tyrimus arba 
paskesniu baudžiamojo proceso etapu;

Or. en

Pakeitimas 325
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) asmenų, galinčių suteikti informacijos 
apie baudžiamąsias veikas;

Or. en

Pakeitimas 326
Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) asmenų, kurie yra vieno iš a ir 
b punktuose nurodytų asmenų pažįstami 
arba su jais susiję; ir

Or. en

Pakeitimas 327
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmenų, kurie nepriklauso nė vienai iš 
pirmiau nurodytų kategorijų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 328
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Leidimo suteikimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas turi tvarkyti leidimų suteikimo 
sistemą, atitinkančią rūpestingumo ir 
proporcingumo reikalavimus.
2. Tik tie asmenys, kuriems duomenų 
valdytojas davė leidimą, gali tvarkyti 
asmens duomenis, atsižvelgdami į 
tinkamą savo funkcijų atlikimą ir suteikto 
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leidimo ribas.
3. Leidimo suteikimas apima aiškų 
veiksmų, kuriuos leidimą gavęs asmuo 
gali atlikti tvarkydamas duomenis, ir 
funkcijų, kurių sumetimais duomenys yra 
tvarkomi, aprašymą.

Or. nl

Pagrindimas

Leidimų suteikimo sistema padeda užtikrinti, kad asmens duomenis, susijusius su 
baudžiamųjų veikų nustatymu ir patraukimu baudžiamojon atsakomybėn, tvarkytų tik tie 
asmenys, kuriems duomenų valdytojas suteikė įgaliojimą tai daryti tinkamo funkcijų atlikimo 
tikslais. Kur kas svarbiau apriboti asmenų, turinčių prieigą prie asmens duomenų, ratą, nei 
išskirti duomenų subjektų kategorijas.

Pakeitimas 329
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės apriboja galimybę 
susipažinti su asmens duomenimis 
suteikdamos ją tik nedidelei tinkamai 
įgaliotų darbuotojų grupei. 

Or. en

Pakeitimas 330
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato specialias 
taisykles dėl tokio skirstymo į kategorijas 
pasekmių atsižvelgdamos į skirtingus 
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tikslus, dėl kurių duomenys renkami. 
Šiose specialiose taisyklėse aptariamos 
duomenų rinkimo, saugojimo terminų, 
galimų duomenų subjekto teisės 
susipažinti su informacija apribojimų ir 
informacijos sąlygos, taip pat 
kompetentingų institucijų susipažinimo su 
duomenimis sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 331
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato specialias 
taisykles dėl šios klasifikacijos padarinių 
atsižvelgdamos į skirtingus tikslus, dėl 
kurių renkami duomenys, ir numato 
konkrečias asmenų, kurie nėra įtariami 
arba nebuvo nuteisti už nusikalstamą 
veiką, apsaugos priemones; Šiose 
specialiose taisyklėse aptariamos 
duomenų rinkimo, saugojimo terminų, 
galimų duomenų subjekto teisės 
susipažinti su informacija apribojimų ir 
informacijos sąlygos, taip pat 
kompetentingų institucijų susipažinimo su 
duomenimis sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
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suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

Pakeitimas 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytų 
kategorijų duomenų subjektams, t. y. 
duomenims, susijusiems su asmenimis, 
kurie nėra įtariamieji ir visų pirma su 
vaikais, taikomos ypatingos sąlygos ir 
apsaugos priemonės, pagal kurias 
užtikrinama, kad šie duomenys būtų 
naudojami proporcingai, ir numatomi 
gerokai trumpesni tų duomenų saugojimo 
ir periodinės poreikio juo saugoti 
peržiūros terminai.

Or. pt

Pakeitimas 333
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Atsakingos kompetentingos 
institucijos tinkamai įgalioti darbuotojai 
gali tvarkyti asmens duomenis tik tam, 
kad galėtų tinkamai atlikti savo užduotis, 
ir tik šiame įgaliojime nustatyta apimtimi.

Or. en

Pakeitimas 334
Jan Mulder
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Įgaliojime nuodugniai aprašomos 
užduotys ir duomenų tvarkymo operacijos, 
kurią konkretūs darbuotojai yra įgalioti 
atlikti, procesai.

Or. en

Pakeitimas 335
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirtingi asmens duomenų tikslumo ir 
patikimumo laipsniai

Faktinis tikslumas

Or. de

Pakeitimas 336
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tvarkomi 
skirtingų kategorijų asmens duomenys 
būtų kuo labiau atskirti pagal jų tikslumo
ir patikimumo laipsnį.

1. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad asmens duomenys būtų kuo tikslesni, 
išsamesni ir, jei reikia, naujausi.

Or. de
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Pakeitimas 337
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tvarkomi 
skirtingų kategorijų asmens duomenys
būtų kuo labiau atskirti pagal jų tikslumo ir 
patikimumo laipsnį.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, tvarkant 
asmens duomenis, susijusius su asmenų, 
kurie nėra įtariamieji, dalyvavimu 
ketinant padaryti arba darant sunkius 
nusikaltimus, jie būtų kuo labiau atskirti 
pagal jų tikslumo ir patikimumo laipsnį.

Or. nl

Pagrindimas

Policija tvarko asmenų, susijusių su ketinimu padaryti nusikaltimą arba nusikaltimo darymu, 
duomenis. Šiuo atveju asmens duomenys negali būti skirstomi pagal patikimumą, nes galutinį 
sprendimą dėl jų patikimumo priima teismas. Tačiau kai kuriose valstybėse narėse 
vadinamųjų neįtariamų asmenų, kurie gali būti susiję su sunkiais nusikaltimais (į sunkių 
nusikaltimų registrą įtraukti asmenys), duomenims taikomos kokybės taisyklės. Keičiantis 
panašiais duomenimis svarbu, kad būtų taikomos bendros taisyklės dėl tokių duomenų 
teisingumo ir patikimumo.

Pakeitimas 338
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tvarkomi 
skirtingų kategorijų asmens duomenys
būtų kuo labiau atskirti pagal jų tikslumo 
ir patikimumo laipsnį.

1. Valstybės narės turėtų numatyti 
specialias apsaugos priemones, skirtas 
asmenų, kurie nebuvo nuteisti už 
nusikalstamą veiką arba kurių atžvilgiu 
nėra rimto pagrindo manyti, jog jie 
padarė nusikalstamą veiką, asmens 
duomenims tvarkyti.

Or. en
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Pakeitimas 339
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad faktais 
pagrįsti asmens duomenys būtų kuo labiau 
atskirti nuo asmeniniu vertinimu pagrįstų 
asmens duomenų.

2. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad asmens duomenys, kurie yra netikslūs, 
neišsamūs arba neaktualūs, nebūtų 
perduodami arba paruošiami. Šiuo tikslu 
jos nustato, kad kompetentingos 
institucijos prieš asmens duomenis 
perduodant arba paruošiant privalo 
patikrinti jų kokybę, jei tai yra praktiškai 
įmanoma. Kiekvienu duomenų perdavimo 
atveju, jei tai įmanoma, pridedama 
informacija, kuri valstybei gavėjai leidžia 
įvertinti duomenų tikslumą, išsamumą ir 
aktualumą. Jei asmens duomenys buvo 
persiųsti jų neprašant, gaunančioji 
institucija turi nedelsdama patikrinti, ar 
tie duomenys yra būtini tam tikslui, dėl 
kurio jie buvo persiųsti.
Paaiškėjus, kad buvo persiųsti neteisingi 
duomenys arba duomenys buvo persiųsti 
neteisėtai, duomenų gavėjas turi būti 
nedelsiant apie tai informuojamas. 
Gavėjas privalo nedelsdamas pataisyti 
duomenis, laikydamasis 1 dalies ir 
15 straipsnio, arba ištrinti duomenis, 
laikydamasis 16 straipsnio.

Or. de

Pagrindimas

Teksto pasiūlymas yra orientuotas į pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 8 straipsnį ir juo 
įtvirtinamas draudimas perduoti faktiškai netikslius duomenis.

Pakeitimas 340
Jan Philipp Albrecht
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad faktais 
pagrįsti asmens duomenys būtų kuo labiau
atskirti nuo asmeniniu vertinimu pagrįstų 
asmens duomenų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad netikslūs, 
neišsamūs ar neatnaujinti asmens 
duomenys nebūtų perduodami ar 
suteikiami ir kad faktais pagrįsti asmens 
duomenys būtų atskirti nuo asmeniniu 
vertinimu pagrįstų asmens duomenų. Šiuo 
tikslu kompetentingos institucijos, prieš 
perduodamos asmens duomenis ar 
sudarydamos galimybę su jais susipažinti, 
patikrina jų kokybę. Kiekvienu duomenų 
perdavimo atveju, jei tai įmanoma, 
pridedama informacija, kuri valstybei 
gavėjai leidžia įvertinti duomenų 
tikslumą, išsamumą, aktualumą ir 
patikimumą. Asmens duomenys 
neperduodami neturint kompetentingos 
institucijos prašymo, ypač jei tai yra 
duomenys, kuriuos pirmiausia saugo 
privatūs subjektai.

Or. en

Pagrindimas

Prievolė skirti duomenų kategorijas pagal jų patikimumo ir tikslumo laipsnį turėtų būti 
besąlygiška. Tokia sąlyga yra labai svarbi teisėsaugos institucijų dalijimosi informacija 
atžvilgiu: informacija gali būti naudojamasi toli nuo jos šaltinio, todėl svarbu nurodyti 
patikimumo lygį siekiant išvengti padėties, kai veiksmų imamasi neteisingai įvertinus 
informacijos patikimumą. Žr. EDAPP nuomonę, 355–358 punktai.

Pakeitimas 341
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad faktais 
pagrįsti asmens duomenys būtų kuo labiau 
atskirti nuo asmeniniu vertinimu pagrįstų 

2. Valstybės narės užtikrina, kad, tvarkant 
straipsnio pirmoje dalyje nurodytus 
asmens duomenis, faktais pagrįsti asmens 
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asmens duomenų. duomenys būtų kuo labiau atskirti nuo 
asmeniniu vertinimu pagrįstų asmens 
duomenų.

Or. nl

Pagrindimas

Policija tvarko asmenų, susijusių su ketinimu padaryti nusikaltimą arba nusikaltimo darymu, 
duomenis. Šiuo atveju asmens duomenys negali būti skirstomi pagal patikimumą, nes galutinį 
sprendimą dėl jų patikimumo priima teismas. Tačiau kai kuriose valstybėse narėse 
vadinamųjų neįtariamų asmenų, kurie gali būti susiję su sunkiais nusikaltimais (į sunkių 
nusikaltimų registrą įtraukti asmenys), duomenims taikomos kokybės taisyklės. Keičiantis 
panašiais duomenimis svarbu, kad būtų taikomos bendros taisyklės dėl tokių duomenų 
teisingumo ir patikimumo.

Pakeitimas 342
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Paaiškėjus, kad buvo persiųsti neteisingi 
duomenys arba duomenys buvo persiųsti 
neteisėtai, duomenų gavėjas nedelsiant 
apie tai informuojamas. Gavėjas privalo 
nedelsdamas pataisyti duomenis, 
laikydamasis 1 dalies ir 15 straipsnio, 
arba ištrinti duomenis, laikydamasis 
16 straipsnio.

Or. en

Pakeitimas 343
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Tvarkymo teisėtumas

Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenų tvarkymas yra teisėtas, tik tuo 
atveju ir jeigu jis reikalingas:
a) kompetentingai valdžios institucijai 
atlikti užduotį, remiantis teisės aktais ir 
siekiant 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
tikslų; arba
b) vykdyti teisinę prievolę, kuri privaloma 
duomenų valdytojui; arba
c) duomenų subjekto ar kito asmens 
gyvybiniams interesams apsaugoti; arba
d) užkirsti kelią tiesioginei ir didelei 
grėsmei visuomenės saugumui.

Or. de

Pakeitimas 344
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenų tvarkymas yra teisėtas, tik tuo 
atveju ir jeigu jis reikalingas:

Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo 
atveju ir ta apimtimi, jeigu jis reikalingas 
kompetentingai institucijai atlikti užduotį, 
remiantis Sąjungos arba nacionaliniais 
teisės aktais ir siekiant 1 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų tikslų, ir kad duomenys 
nebetvarkomi, jei tvarkymo būdas 
nesuderinamas su šiais tikslais.

a) kompetentingai valdžios institucijai 
atlikti užduotį, remiantis teisės aktais ir 
siekiant 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
tikslų; arba
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b) vykdyti teisinę prievolę, kuri privaloma 
duomenų valdytojui; arba
c) duomenų subjekto ar kito asmens 
gyvybiniams interesams apsaugoti; arba
d) užkirsti kelią tiesioginei ir didelei 
grėsmei visuomenės saugumui.

Or. en

Pakeitimas 345
Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) apsaugoti visuomenės interesą nuo 
grėsmės, kurią kelia nusikaltėlių tinklai, 
veikiantys, pavyzdžiui, prekybos 
narkotikais, „režisuojamų rungtynių“ ar 
pinigų plovimo srityse.

Or. en

Pakeitimas 346
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nusikalstamų veikų prevencijos ir 
nustatymo tikslams.

Or. it

Pagrindimas

Individualus interesas apsaugoti duomenis derinamas su kolektyviniu interesu užtikrinti 
saugumą bei apginti legaliąją ekonomiką;
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Pakeitimas 347
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Tolesnis duomenų tvarkymas 

nesuderinamais tikslais
1. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, pagal kurias leidžiama toliau 
tvarkyti duomenis nesuderinamais 
tikslais, jei tai griežtai būtina:
a) vykdant teisinę prievolę, kuri privaloma 
duomenų valdytojui;
b) siekiant apsaugoti duomenų subjekto 
ar kito asmens gyvybinius interesus; arba
c) siekiant užkirsti kelią tiesioginei ir 
didelei grėsmei visuomenės saugumui.
2. Pagal 1 dalyje nurodytas teisines 
priemones numatoma:
a) atlikti individualų vertinimą 
atsižvelgiant į visas svarbias atvejo 
aplinkybes; ir
b) taikyti duomenų subjekto teisių 
pakankamos apsaugos priemones.

Or. en

Pakeitimas 348
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
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Tvarkymo teisėtumas ir tikslas
1. Asmens duomenų tvarkymas yra 
teisėtas tik tada ir tik tiek, kiek laikomasi 
žemiau nurodytų principų.
2. Asmens duomenys kompetentingų 
institucijų gali būti naudojami šioms 
vykdant savo užduotis, tiksliai nustatytais, 
aiškiais ir teisėtais tikslais. Duomenų 
rinkimas paremtas teisėtais tikslais visų 
pirma šiais atvejais:
a) vykdant teisėtą užduotį, kurią 
kompetentinga institucija vykdo 
1 straipsnio 1 dalyje paminėtais tikslais;
b) vykdant teisinę prievolę, kurią 
duomenų valdytojas privalo vykdyti;
c) turint duomenų subjekto sutikimą 
tvarkyti su juo susijusius asmens 
duomenis siekiant vieno ar kelių tiksliai 
nustatytų tikslų;
d) siekiant apsaugoti gintinus duomenų 
subjekto interesus;
e) siekiant apsaugoti teisėtus kito asmens 
interesus, nebent dėl tokių gintinų 
interesų akivaizdžiai negalima apdoroti 
informacijos;
f) siekiant išvengti pavojaus visuomenės 
saugumui.
3. Asmens duomenų panaudojimas 
privalo atitikti tikslus, kuriais jie buvo 
surinkti. Tolesnis tvarkymas kitu tikslu 
leidžiamas, jei:
a) juo siekiama teisėtų tikslų (2 dalis);
b) jis šiam tikslui yra reikalingas;
c) jis nėra nesuderinamas su tikslu, 
kuriuo duomenys buvo surinkti.
4. Asmens duomenys gali būti renkami 
istoriniais, statistiniais arba moksliniais 
tikslais, nukrypstant nuo 3 dalies 
reikalavimų, jei valstybės narės numato 
tinkamas garantijas, kaip, pavyzdžiui, 
duomenų anonimiškumą.
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Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas yra orientuotas į pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 3 straipsnį ir juo išsamiau 
nusakomas panaudojimo tikslas. 4 dalimi leidžiama duomenis tvarkyti moksliniais tikslais, tuo 
pat metu užtikrinant duomenų subjekto apsaugą. Tokios nuostatos trūko Komisijos direktyvos 
projekte. Šiam tikslui skirtas ir anonimiškų duomenų sąvokos įtraukimas į 3 straipsnį. 
Papildomai vėl numatoma sutikimo galimybė.

Pakeitimas 349
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Valstybės narės draudžia tvarkyti kitų 
asmenų, nei nurodyta 1 dalyje, asmens 
duomenis, kai tokie duomenys tvarkomi 
prevenciniais tikslais arba siekiant turėti 
duomenų galimam tolesniam naudojimui, 
išskyrus atvejus, kai:
a) tikslas yra būtinas siekiant teisėto, 
aiškiai apibrėžto ir konkretaus tikslo;
b) duomenys yra tvarkomi griežtai ribotą 
laikotarpį, kurio trukmė neviršija laiko, 
reikalingo konkrečiai duomenų tvarkymo 
operacijai atlikti;
c) bet koks tolesnis duomenų tvarkymas 
kitais tikslais yra draudžiamas;
d) duomenų valdytojas gali įrodyti, kad 
yra laikomasi šios dalies a ir b punktuose 
išdėstytų reikalavimų; ir
e) tikslas negali būti pasiektas mažiau 
intervenciniais būdais.

Or. en
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Pakeitimas 350
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Tolesnis duomenų tvarkymas

1. Valstybės narės nustato, kad asmens 
duomenis galima toliau tvarkyti siekiant 
kitų tikslų, nei nustatyta 1 straipsnio 
1 dalyje, kurie neatitinka tikslų, dėl kurių 
duomenys buvo surinkti, tik jeigu ir tik 
tokiu mastu, kiek toks tolesnis duomenų 
tvarkymas yra būtinas ir proporcingas 
demokratinėje visuomenėje ir konkrečiai 
reikalaujamas pagal Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktus. Prieš pradedant 
tvarkyti duomenis, valstybė narė turi 
pasikonsultuoti su duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnu ir atlikti poveikio 
duomenų apsaugai vertinimą.
2. Be 7 straipsnio 1a pastraipoje išdėstytų 
reikalavimų į Sąjungos ar nacionalinės 
teisės aktus, pagal kuriuos leidžiama 
toliau tvarkyti asmens duomenis, kaip 
nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, 
įtraukiamos aiškios ir išsamios nuostatos, 
kuriomis nustatoma bent: 
a) konkretūs būtent to duomenų tvarkymo 
tikslai ir būdai; 
b) kad susipažinti su duomenimis gali tik 
tinkamai įgalioti kompetentingų 
institucijų darbuotojai atlikdami savo 
užduotis, kai konkrečiu atveju yra 
pagrįstų priežasčių manyti, kad asmens 
duomenų tvarkymas labai padės užtikrinti 
nusikalstamų veikų prevenciją, atlikti jų 
tyrimus, tokias veikas nustatyti ar 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba įvykdyti baudžiamąsias sankcijas; 
ir
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c) kad yra nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės, siekiant užtikrinti pagrindinių 
teisių ir laisvių apsaugą tvarkant asmens 
duomenis. 
Valstybės narės gali reikalauti, kad 
galimybei susipažinti su asmens 
duomenimis būtų taikomos papildomos 
sąlygos, pavyzdžiui, teismo pagal 
nacionalinės teisės aktus išduotas 
leidimas.
3. Valstybės narės taip pat gali leisti toliau 
tvarkyti duomenis istoriniais, statistiniais 
ar moksliniais tikslais, jeigu nustato 
tinkamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, 
padaro duomenis anoniminius.

Or. en

Pakeitimas 351
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Skirtingos duomenų subjektų kategorijos

1. Valstybės narės nustato, kad 
kompetentingos institucijos gali tvarkyti 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais tik 
šių skirtingų kategorijų duomenų 
subjektų asmens duomenis:
a) asmenų, kurių atžvilgiu yra pagrįstų 
priežasčių manyti, kad jie įvykdė arba 
rengiasi įvykdyti nusikalstamą veiką;
b) asmenų, kurie buvo nuteisti už 
nusikaltimą;
c) asmenų, kurie buvo nusikalstamos 
veikos auka, arba asmenų, kurių 
atžvilgiu, remiantis atitinkamais faktais, 
yra pagrindo manyti, kad jie galėtų būti 
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nusikalstamos veikos auka;
d) su nusikalstama veika susijusių 
trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, asmenų, 
kurie gali būti kviečiami liudyti atliekant 
nusikalstamų veikų tyrimus arba 
paskesniu baudžiamojo proceso etapu, 
arba asmens, kuris gali suteikti 
informacijos apie nusikalstamas veikas 
arba kuris yra a ir b punktuose nurodytų 
asmenų pažįstamas arba su jais susijęs 
asmuo;
2. Kitų duomenų subjektų, nei nurodyta 
1 dalyje, duomenys gali būti tvarkomi tik 
šiuo atveju:
a) jei tai būtina siekiant nustatyti vienos iš 
1 dalyje nurodytų kategorijų duomenų 
svarbą tiriant konkrečią nusikalstamą 
veiką arba traukiant baudžiamojon 
atsakomybėn už ją; arba
b) kai toks duomenų tvarkymas būtinas 
numatomais prevenciniais arba 
nusikalstamos veikos tyrimo tikslais, jeigu 
šis tikslas yra teisėtas, aiškiai apibrėžtas ir 
konkretus ir tol, kol duomenys tvarkomi 
griežtai tik siekiant nustatyti vienos iš 
1 dalyje nurodytų kategorijų duomenų 
svarbą. Toks duomenų tvarkymas 
reguliariai bent kas pusmetį peržiūrimas 
ir toliau naudoti duomenis draudžiama.
3. Valstybės narės nustato, kad tolesniam 
su 1 dalies c ir d punktuose nurodytais 
duomenų subjektais susijusių asmens 
duomenų tvarkymui taikomi papildomi 
apribojimai ir apsaugos priemonės pagal 
nacionalinius teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 352
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Asmens duomenų iš kitų valstybių narių 

ypatybės
1. Dėl asmens duomenų, kuriuos 
perduoda arba suteikia kitos valstybės 
narės kompetentinga institucija, be 
bendrųjų duomenų tvarkymo principų, 
turi būti laikomasi toliau nurodytų 
principų (šio straipsnio 2–4 dalys).
2. Asmens duomenys privačioms šalims 
gali būti perduodami tik jeigu:
a) valstybės narės kompetentinga 
institucija, iš kurios buvo gauti duomenys, 
laikydamasi nacionalinės teisės, sutiko su 
tokiu persiuntimu;
b) duomenų subjekto konkretūs teisėti 
interesai neužkerta kelio persiuntimui ir
c) ypatingais atvejais perdavimas yra 
būtinas kompetentingai institucijai, 
persiunčiančiai duomenis privačiai šaliai;
i) teisėtai jai skirtai užduočiai atlikti;
ii) baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar patraukimo baudžiamojon 
atsakomybėn arba bausmių vykdymo 
tikslais;
iii) staigios ir didelės grėsmės visuomenės 
saugumui prevencijai arba
iv) didelės žalos asmenų teisėms 
prevencijai.
Privačiai šaliai duomenis persiunčiančioji 
kompetentinga institucija praneša tai 
šaliai apie tikslus, kuriais duomenys gali 
būti išimtinai naudojami.
3. Pagal 3 straipsnio 2 dalies reikalavimus 
asmens duomenys gali būti toliau 
tvarkomi tik šiais tikslais, išskyrus tikslus, 
kuriais jie buvo persiųsti arba kuriais 
buvo sudaryta galimybė jais naudotis:
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a) baudžiamųjų veikų, išskyrus tas, dėl 
kurių duomenys buvo persiųsti arba 
sudaryta galimybė jais naudotis, 
prevencijai, tyrimui, nustatymui ar 
patraukimui baudžiamojon atsakomybėn 
arba bausmių vykdymui;
b) kituose teisminiuose ir 
administraciniuose procesuose, kurie yra 
tiesiogiai susiję su baudžiamųjų veikų 
prevencija, tyrimu, nustatymu ar 
patraukimu baudžiamojon atsakomybėn 
arba bausmių vykdymu;
c) staigios ir didelės grėsmės visuomenės 
saugumui prevencijai arba
d) visais kitais tikslais tik iš anksto gavus 
persiunčiančiosios valstybės narės 
sutikimą arba duomenų subjekto 
sutikimą, duotą pagal nacionalinės teisės 
nuostatas.
Šios dalies nuostatos neturi įtakos 
7 straipsnio 4 dalies nuostatoms.
4. Jeigu pagal persiunčiančiosios 
valstybės narės teisę tam tikromis 
aplinkybėmis kompetentingų institucijų 
tarpusavio keitimuisi duomenimis toje 
valstybėje narėje taikomi tam tikri 
tvarkymo apribojimai, persiunčiančioji 
institucija informuoja duomenų gavėją 
apie tokius duomenų tvarkymo 
apribojimus. Duomenų gavėjas užtikrina, 
kad būtų laikomasi šių duomenų 
tvarkymo apribojimų.

Or. de

Pagrindimas

Šiame straipsnyje numatytu pakeitimu perimamos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 
13 straipsnio nuostatos dėl elgesio su iš kitų valstybių narių gautais duomenimis ir jiems 
numatoma ypatinga apsauga. 7a straipsniu taip pat yra apsaugoma valstybė narė, iš kurios 
duomenys buvo gauti, ir taip sukuriamas keitimuisi duomenimis Sąjungoje reikalingas 
pasitikėjimas, neleidžiant juos gaunančiai valstybei narei šių duomenų tvarkyti savo nuožiūra.
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Pakeitimas 353
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c straipsnis
Duomenų ištrynimo ir peržiūros terminų 

nustatymas
Nustatomi tinkami asmens duomenų 
ištrynimo arba duomenų saugojimo 
poreikio periodiškos peržiūros terminai. 
Tų terminų laikymasis užtikrinamas 
procedūrinėmis priemonėmis.

Or. de

Pagrindimas

Papildymas yra perimtas pažodžiui iš pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 5 straipsnio.

Pakeitimas 354
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės draudžia tvarkyti 
asmens duomenis, kurie atskleidžia rasinę 
arba tautinę kilmę, politines, religines
pažiūras ar tikėjimą, priklausymą 
profesinėms sąjungoms, taip pat genetinius 
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą.

1. Asmens duomenis, kurie atskleidžia 
rasinę arba tautinę kilmę, politines 
pažiūras, religinius ar filosofinius 
įsitikinimus, priklausymą profesinėms 
sąjungoms, taip pat duomenis apie sveikatą 
ar lytinį gyvenimą galima tvarkyti tik 
jeigu:

Or. de

Pagrindimas

Straipsnis buvo suformuluotas iš naujo remiantis pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 
6 straipsniu. Nors juo nukrypstama nuo direktyvos projekte įtvirtinto draudimo principo, 
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neskelbtinų duomenų tvarkymas, kaip ir anksčiau, leidžiamas tik griežtomis sąlygomis. 
Atsižvelgiant į didelę DNR įkalčių reikšmę, Komisijos dokumente įtvirtintas principinis 
genetinių duomenų tvarkymo draudimas išbraukiamas.

Pakeitimas 355
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės draudžia tvarkyti 
asmens duomenis, kurie atskleidžia rasinę 
arba tautinę kilmę, politines, religines 
pažiūras ar tikėjimą, priklausymą 
profesinėms sąjungoms, taip pat genetinius 
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą.

1. Valstybės narės draudžia tvarkyti 
asmens duomenis, kurie atskleidžia rasinę 
arba tautinę kilmę, politines, religines ar 
filosofines pažiūras ar tikėjimą, lytinę 
orientaciją ar lytinę tapatybę, priklausymą 
profesinėms sąjungoms ir veiklą, taip pat 
genetinius duomenis arba duomenis apie 
sveikatą ar lytinį gyvenimą.

Or. en

Pagrindimas

Pirminis kategorijų sąrašas per siauras. Siekiama suderinti su reglamentu.

Pakeitimas 356
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės draudžia tvarkyti 
asmens duomenis, kurie atskleidžia rasinę 
arba tautinę kilmę, politines, religines 
pažiūras ar tikėjimą, priklausymą 
profesinėms sąjungoms, taip pat genetinius 
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą.

1. Valstybės narės draudžia tvarkyti 
asmens duomenis, kurie atskleidžia privatų 
gyvenimą, rasinę arba tautinę kilmę, 
politines, religines pažiūras ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą.

Or. pt
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Pakeitimas 357
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarkyti duomenis leidžiama teisės 
aktais, kuriuose nustatomos tinkamos 
apsaugos priemonės;

a) tvarkyti duomenis yra būtina ir tai
leidžiama teisės aktais, kuriuose 
nustatomos tinkamos apsaugos priemonės;

Or. de

Pakeitimas 358
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti duomenų subjekto ar kito 
asmens gyvybiniai interesai;

b) tvarkomi duomenys, kuriuos duomenų
subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs 
viešai;

Or. de

Pakeitimas 359
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkomi duomenys, kuriuos duomenų 
subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai.

c) tvarkomi duomenys, kuriuos duomenų 
subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai, 
jeigu jie yra svarbūs ir griežtai būtini 
tikslui pasiekti.
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Or. pt

Pakeitimas 360
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria 
neigiamų teisinių pasekmių arba kurios turi 
jam didelį poveikį ir kurios pagrįstos tik 
automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, 
siekiant įvertinti tam tikrus su duomenų 
subjektu susijusius asmeninius aspektus, 
draudžiamos, išskyrus atvejus, kai jos 
leidžiamos teisės aktu, kuriuo taip pat 
nustatomos duomenų subjekto teisėtų 
interesų apsaugos priemonės.

1. Priemonės, dėl kurių duomenų subjektas 
patiria neigiamų teisinių pasekmių arba 
kurios turi jam didelį poveikį ir kurios 
pagrįstos tik automatizuotu asmens 
duomenų tvarkymu, siekiant įvertinti tam 
tikrus su duomenų subjektu susijusius 
asmeninius aspektus, gali būti vykdomos 
tik kai jos leidžiamos teisės aktu, kuriuo 
taip pat nustatomos duomenų subjekto 
teisėtų interesų apsaugos priemonės.

Or. de

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimas grindžiamas pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 7 straipsnio 
formuluote. Duomenų profiliavimas, kaip ir anksčiau, leidžiamas tik griežtomis sąlygomis, 
nors ir atsisakoma draudimo principo.

Pakeitimas 361
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria 
neigiamų teisinių pasekmių arba kurios 
turi jam didelį poveikį ir kurios pagrįstos 
tik automatizuotu asmens duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria 
teisinių pasekmių arba kurios turi jam 
didelį poveikį ir kurios pagrįstos 
profiliavimu, draudžiamos, išskyrus 
atvejus, kai jos leidžiamos teisės aktu, 
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duomenų subjektu susijusius asmeninius 
aspektus, draudžiamos, išskyrus atvejus, 
kai jos leidžiamos teisės aktu, kuriuo taip 
pat nustatomos duomenų subjekto teisėtų 
interesų apsaugos priemonės.

kuriuo taip pat nustatomos duomenų 
subjekto teisėtų interesų, įskaitant teisę 
gauti reikšmingą informaciją apie logiką, 
kuria vadovautasi profiliuojant duomenis, 
ir sulaukti žmogaus įsikišimo bei po tokio 
įsikišimo pasiekto sprendimo paaiškinimo,
apsaugos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Asmenims, kurių duomenys buvo profiliuojami, apie tai turėtų būti pranešama ir pateikiama 
reikšminga informacija apie logiką, kuria vadovautasi taikant profiliavimo priemonę.

Pakeitimas 362
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria 
neigiamų teisinių pasekmių arba kurios turi 
jam didelį poveikį ir kurios pagrįstos tik
automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, 
siekiant įvertinti tam tikrus su duomenų
subjektu susijusius asmeninius aspektus, 
draudžiamos, išskyrus atvejus, kai jos 
leidžiamos teisės aktu, kuriuo taip pat 
nustatomos duomenų subjekto teisėtų 
interesų apsaugos priemonės.

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria 
neigiamų teisinių pasekmių arba kurios turi 
jam didelį poveikį ir kurios pagrįstos iš 
dalies arba visiškai automatizuotu asmens 
duomenų tvarkymu, siekiant įvertinti tam 
tikrus su duomenų subjektu susijusius 
asmeninius aspektus, draudžiamos, 
išskyrus atvejus, kai jos leidžiamos teisės 
aktu, kuriuo taip pat nustatomos duomenų 
subjekto teisėtų interesų apsaugos 
priemonės.

Or. en

Pakeitimas 363
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria 
neigiamų teisinių pasekmių arba kurios turi 
jam didelį poveikį ir kurios pagrįstos tik 
automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, 
siekiant įvertinti tam tikrus su duomenų 
subjektu susijusius asmeninius aspektus, 
draudžiamos, išskyrus atvejus, kai jos
leidžiamos teisės aktu, kuriuo taip pat 
nustatomos duomenų subjekto teisėtų 
interesų apsaugos priemonės.

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria 
neigiamų pasekmių arba kurios turi jam 
didelį poveikį ir kurios pagrįstos tik 
automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, 
siekiant įvertinti tam tikrus su duomenų 
subjektu susijusius asmeninius aspektus, 
draudžiamos.

Or. en

Pagrindimas

Profiliavimo priemonės, galinčios turėti neigiamų pasekmių duomenų subjektui, visada turėtų 
apimti žmogiškąjį elementą.

Pakeitimas 364
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria
neigiamų teisinių pasekmių arba kurios
turi jam didelį poveikį ir kurios pagrįstos
tik automatizuotu asmens duomenų
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su
duomenų subjektu susijusius asmeninius 
aspektus, draudžiamos, išskyrus atvejus, 
kai jos leidžiamos teisės aktu, kuriuo taip 
pat nustatomos duomenų subjekto teisėtų 
interesų apsaugos priemonės.

1. Valstybės narės nustato, kad kiekvienas 
duomenų subjektas turi teisę į tai, kad jam 
nebūtų taikoma priemonė, dėl kurios šis 
fizinis asmuo patiria teisinių pasekmių 
arba kuri turi jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta iš dalies arba visiškai
automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, 
siekiant įvertinti tam tikrus su šiuo fiziniu 
asmeniu susijusius asmeninius aspektus.

Or. en
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Pakeitimas 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria 
neigiamų teisinių pasekmių arba kurios turi 
jam didelį poveikį ir kurios pagrįstos tik
automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, 
siekiant įvertinti tam tikrus su duomenų
subjektu susijusius asmeninius aspektus, 
draudžiamos, išskyrus atvejus, kai jos 
leidžiamos teisės aktu, kuriuo taip pat 
nustatomos duomenų subjekto teisėtų 
interesų apsaugos priemonės.

1. Valstybės narės nustato, kad priemonės, 
dėl kurių duomenų subjektas patiria 
neigiamų teisinių pasekmių arba kurios turi 
jam reikšmingą poveikį ir kurios pagrįstos 
pirmiausia automatizuotu asmens 
duomenų tvarkymu, siekiant įvertinti tam 
tikrus su duomenų subjektu susijusius 
asmeninius aspektus, draudžiamos, 
išskyrus atvejus, kai jos leidžiamos teisės 
aktu, kuriuo taip pat nustatomos duomenų 
subjekto teisėtų interesų apsaugos 
priemonės.

Or. en

Pakeitimas 366
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyta šios rūšies priemonė 
gali būti taikoma fiziniam asmeniui 
laikantis kitų šios direktyvos nuostatų tik 
tuo atveju, jeigu taip tvarkyti duomenis 
aiškiai leidžiama pagal Sąjungos arba 
valstybių narių teisės aktus, kuriuose taip 
pat nustatytos tinkamos teisėtų subjekto 
duomenų interesų apsaugos priemonės.

Or. en
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Pakeitimas 367
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
duomenų subjektu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 
8 straipsnyje nurodytais ypatingų 
kategorijų asmens duomenimis.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

2 dalimi leidžiamas labai plataus masto duomenų profiliavimas ir jį būtų galima lengvai 
apeiti.

Pakeitimas 368
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
duomenų subjektu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik
8 straipsnyje nurodytais ypatingų 
kategorijų asmens duomenimis.

2. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
duomenų subjektu susijusius asmeninius 
aspektus, negali apimti 8 straipsnyje 
nurodytų ypatingų kategorijų asmens 
duomenų ar jų generuoti.

Or. en

Pagrindimas

Apsaugos nuo ypatingų kategorijų duomenų naudojimo priemonės turėtų būti sustiprintos.
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Pakeitimas 369
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su
duomenų subjektu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 
8 straipsnyje nurodytais ypatingų 
kategorijų asmens duomenimis.

2. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant išskirti duomenų 
subjektą pradžioje neįtariant, kad 
duomenų subjektas gali būti įvykdęs arba 
įvykdys nusikalstamą veiką, yra teisėtas 
tik tuo atveju ir tiek, kiek jis yra griežtai 
būtinas tiriant sunkią nusikalstamą veiką 
arba siekiant užkirsti kelią remiantis 
faktais nustatytai akivaizdžiai tiesioginei 
grėsmei visuomenės saugumui, valstybės 
gyvavimui ar asmenų gyvybei. 
Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas negali apimti 8 straipsnyje 
nurodytų ypatingų kategorijų asmens 
duomenų ar jų generuoti.

Or. en

Pagrindimas

Paieškos priemonė, kuria siekiama nustatyti galimus įtariamuosius iš pradžių jų neįtariant, 
turi būti taikoma tik esant labai aukštam pavojaus slenksčiui. Pakeitimas pateiktas remiantis 
Vokietijos Konstitucinio Teismo sprendimu BVerfG BvR 518/02, 2006 4 4.

Pakeitimas 370
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visais atvejais draudžiamas 
profiliavimas, dėl kurio (sąmoningai ar 
kitaip) daromas diskriminacinis poveikis 
asmenims dėl jų rasės ar etninės kilmės, 
socialinio ir ekonominio statuso, politinių 
pažiūrų, religijos ar filosofinių 
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įsitikinimų, priklausymo profesinėms 
sąjungoms, lytinės orientacijos arba 
lytinės tapatybės, arba dėl kurio 
(sąmoningai ar kitaip) taikomos 
priemonės, turinčios tokį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Prieš diskriminacinį profiliavimą nukreiptos nuostatos turėtų būti sustiprintos.

Pakeitimas 371
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visais atvejais draudžiamas 
profiliavimas, dėl kurio (sąmoningai ar 
kitaip) daromas diskriminacinis poveikis 
asmenims dėl jų rasės ar etninės kilmės, 
politinių pažiūrų, religijos ar įsitikinimų, 
priklausymo profesinėms sąjungoms, 
lyties ar lytinės orientacijos, arba dėl 
kurio (sąmoningai ar kitaip) taikomos 
priemonės, turinčios tokį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Profiliavimas gali kelti rimtą riziką duomenų subjektui. Taikant profiliavimą dažnai 
sustiprėja diskriminacija įvairiais pagrindais, sprendimų priėmimo procesas yra mažiau 
skaidrus ir kyla neišvengiama rizika priimti klaidingą sprendimą. Dėl šių priežasčių 
profiliavimas turėtų būti griežtai reglamentuojamas: jo taikymą neabejotinai reikėtų apriboti 
ir tais atvejais, kai jis gali būti naudojamas, turėtų būti taikomos apsaugos nuo 
diskriminacijos priemonės. Dėl didelės klaidingų teigiamų rezultatų rizikos profiliavimo 
priemonės taikymas labai retų savybių atveju dažnai nėra naudingas. Be to, kyla didelė rizika, 
kad plačiu mastu bus naudojami nepatikimi ir (kaip to padarinys) diskriminaciniai profiliai.
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Pakeitimas 372
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad būtų nustatytos skaidrios ir lengvai 
prieinamos asmens duomenų tvarkymo ir 
duomenų subjektų naudojimosi teisėmis 
nuostatos.

1. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas imasi tinkamų ir deramų
priemonių, kad būtų nustatytos skaidrios ir 
lengvai prieinamos asmens duomenų 
tvarkymo ir duomenų subjektų 
naudojimosi teisėmis nuostatos.

Or. de

Pakeitimas 373
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad visą 
informaciją ir pranešimus, susijusius su 
asmens duomenų tvarkymu, duomenų 
valdytojas duomenų subjektui pateikia 
suprantama forma, aiškia ir paprasta kalba.

2. Valstybės narės nustato, kad visą 
informaciją ir pranešimus, susijusius su 
asmens duomenų tvarkymu, duomenų 
valdytojas duomenų subjektui pateikia 
suprantama forma, kuo aiškesne ir 
paprasta kalba.

Or. de

Pakeitimas 374
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad visą 
informaciją ir pranešimus, susijusius su 
asmens duomenų tvarkymu, duomenų 

2. Valstybės narės nustato, kad visą 
informaciją ir pranešimus, susijusius su 
asmens duomenų tvarkymu, duomenų 
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valdytojas duomenų subjektui pateikia 
suprantama forma, aiškia ir paprasta kalba.

valdytojas duomenų subjektui pateikia 
suprantama forma, aiškia ir paprasta kalba. 
Ši informacija turėtų būti pritaikyta prie 
duomenų subjekto poreikių, jeigu reikia, 
pateikiant ją paprasta ir (arba) užsienio 
kalba;

Or. en

Pakeitimas 375
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad visą 
informaciją ir pranešimus, susijusius su 
asmens duomenų tvarkymu, duomenų 
valdytojas duomenų subjektui pateikia
suprantama forma, aiškia ir paprasta kalba.

2. Valstybės narės nustato, kad visą 
informaciją ir pranešimus, susijusius su 
asmens duomenų tvarkymu, duomenų 
valdytojas duomenų subjektui turi pateikti
suprantama forma, aiškia ir paprasta 
duomenų subjektui pritaikyta kalba, ypač 
kai ta informacija skirta konkrečiai 
vaikui.

Or. en

Pakeitimas 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad visą 
informaciją ir pranešimus, susijusius su 
asmens duomenų tvarkymu, duomenų 
valdytojas duomenų subjektui pateikia
suprantama forma, aiškia ir paprasta kalba.

2. Valstybės narės nustato, kad visą 
informaciją ir pranešimus, susijusius su 
asmens duomenų tvarkymu, duomenų 
valdytojas duomenų subjektui pateikia 
suprantama forma, aiškia ir paprasta kalba. 
Jei duomenų subjektas yra vaikas, ta 
informacija turėtų būti pateikta vaikui 
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suprantama kalba;

Or. en

Pakeitimas 377
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad būtų nustatyta 11 straipsnyje nurodytos 
informacijos suteikimo ir naudojimosi 12–
17 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarka.

3. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas imasi visų priemonių, kad būtų 
nustatyta 11 straipsnyje nurodytos 
informacijos suteikimo ir naudojimosi 12–
17 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarka.

Or. en

Pakeitimas 378
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas nepagrįstai nedelsdamas 
praneša duomenų subjektui apie su jo 
prašymu susijusius tolesnius veiksmus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 379
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas visą su 3 ir 4 dalyse nurodytu 
prašymu susijusią informaciją suteikia ir 
susijusius veiksmus vykdo nemokamai. 
Jeigu prašymai įkyraus pobūdžio, visų 
pirma dėl jų pasikartojančio turinio arba 
dėl prašymo dydžio ar apimties, duomenų
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba veiksmų 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
veiksmų. Tokiu atveju duomenų valdytojas 
privalo įrodyti, kad prašymas įkyraus 
pobūdžio.

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas visą su 3 ir 4 dalyse nurodytu 
prašymu susijusią informaciją suteikia ir 
susijusius veiksmus vykdo nemokamai. 
Jeigu prašymai akivaizdžiai neproporcingi, 
visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, 
duomenų valdytojas gali imti mokestį už 
prašomos informacijos suteikimą arba 
veiksmų vykdymą. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas akivaizdžiai neproporcingas.

Or. en

Pakeitimas 380
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas visą su 3 ir 4 dalyse nurodytu 
prašymu susijusią informaciją suteikia ir 
susijusius veiksmus vykdo nemokamai. 
Jeigu prašymai įkyraus pobūdžio, visų 
pirma dėl jų pasikartojančio turinio arba 
dėl prašymo dydžio ar apimties, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba veiksmų 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
veiksmų. Tokiu atveju duomenų valdytojas 
privalo įrodyti, kad prašymas įkyraus 
pobūdžio.

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas visą su 3 ir 4 dalyse nurodytu 
prašymu susijusią informaciją suteikia ir 
susijusius veiksmus vykdo nemokamai ir 
rašytine forma. Jeigu prašymai įkyraus 
pobūdžio, visų pirma dėl jų pasikartojančio 
turinio arba dėl prašymo dydžio ar 
apimties, duomenų valdytojas gali imti 
mokestį už prašomos informacijos 
suteikimą arba veiksmų vykdymą, arba gali 
nevykdyti prašomų veiksmų. Tokiu atveju 
duomenų valdytojas privalo įrodyti, kad 
prašymas įkyraus pobūdžio.

Or. en
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Pakeitimas 381
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas visą su 3 ir 4 dalyse nurodytu 
prašymu susijusią informaciją suteikia ir 
susijusius veiksmus vykdo nemokamai. 
Jeigu prašymai įkyraus pobūdžio, visų 
pirma dėl jų pasikartojančio turinio arba 
dėl prašymo dydžio ar apimties, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba veiksmų 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
veiksmų. Tokiu atveju duomenų valdytojas 
privalo įrodyti, kad prašymas įkyraus 
pobūdžio.

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas visą su 3 ir 4 dalyse nurodytu 
prašymu susijusią informaciją suteikia ir 
susijusius veiksmus vykdo nemokamai. 
Jeigu prašymai akivaizdžiai neproporcingi, 
visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, 
duomenų valdytojas gali imti pagrįstą
mokestį už prašomos informacijos 
suteikimą arba veiksmų vykdymą. Tokiu 
atveju duomenų valdytojui tenka pareiga 
įrodyti, kad prašymas akivaizdžiai 
neproporcingas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti tekstą su pranešimo projektu dėl duomenų apsaugos reglamento. 
Duomenų valdytojas niekada neturėtų galėti atsisakyti vykdyti veiksmus ar suteikti 
informaciją, kurią duomenų subjektas turi teisę gauti.

Pakeitimas 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas visą su 3 ir 4 dalyse nurodytu 
prašymu susijusią informaciją suteikia ir 
susijusius veiksmus vykdo nemokamai. 
Jeigu prašymai įkyraus pobūdžio, visų 
pirma dėl jų pasikartojančio turinio arba 
dėl prašymo dydžio ar apimties, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas visą su 3 ir 4 dalyse nurodytu 
prašymu susijusią informaciją suteikia ir 
susijusius veiksmus vykdo nemokamai.
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informacijos suteikimą arba veiksmų 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
veiksmų. Tokiu atveju duomenų 
valdytojas privalo įrodyti, kad prašymas 
įkyraus pobūdžio.

Or. en

Pakeitimas 383
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Teisės duomenų gavėjų atžvilgiu

Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojai praneša kiekvienam duomenų 
gavėjui, kuriam duomenys buvo atskleisti, 
apie visus pagal šios direktyvos 15 ir 
16 straipsnius ar kitais tikslais pakeistus, 
ištaisytus arba ištrintus duomenis ir 
gauna informaciją apie veiksmus, 
įvykdytus po šio pranešimo pateikimo, 
išskyrus atvejus, kai paaiškėja, kai tai 
neįmanoma arba reikalauja 
neproporcingų pastangų.

Or. en

Pakeitimas 384
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, valstybės narės užtikrina, kad 
duomenų valdytojas imtųsi visų būtinų 

Išbraukta.
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priemonių, siekdamas duomenų subjektui 
pateikti bent tokią informaciją: 
a) duomenų valdytojo ir duomenų 
apsaugos pareigūno vardą ir pavardę ir 
duomenis ryšiams;
b) duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių 
renkami asmens duomenys;
c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį;
d) informaciją apie teisę prašyti, kad 
duomenų valdytojas leistų susipažinti su 
duomenų subjekto asmens duomenimis, 
juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų jų 
tvarkymą;
e) informaciją apie teisę pateikti skundą 
39 straipsnyje nurodytai priežiūros 
institucijai ir jos duomenis ryšiams;
f) informaciją apie asmens duomenų 
gavėjus ar jų kategorijas, įskaitant 
trečiąsias šalis arba tarptautines 
organizacijas;
g) bet kokią papildomą informaciją, jeigu 
tokios papildomos informacijos reikia, 
kad būtų užtikrintas sąžiningas su 
duomenų subjektu susijusių duomenų 
tvarkymas, atsižvelgiant į konkrečias 
asmens duomenų tvarkymo aplinkybes.
2. Kai asmens duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, 
be 1 dalyje nurodytos informacijos, 
duomenų subjektui praneša ir apie tai, ar 
asmens duomenys turi būti teikiami 
privaloma tvarka ar savanoriškai, taip pat 
nurodo galimas tokių duomenų 
nepateikimo pasekmes.
3. Duomenų valdytojas 1 dalyje nurodytą 
informaciją pateikia:
a) tuo metu, kai iš duomenų subjekto 
gaunami asmens duomenys, arba
b) jeigu asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto – tuo metu, kai asmens 
duomenys įrašomi, arba per pagrįstą 
laikotarpį po jų surinkimo, atsižvelgiant į 
konkrečias duomenų tvarkymo 
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aplinkybes.
4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos 
teikimas duomenų subjektui gali būti 
atidėtas, apribotas arba kuriomis jo būtų 
galima nepaisyti tokiu mastu ir tol, kol 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo 
asmens interesų, yra būtina ir 
proporcinga demokratinės visuomenės 
priemonė, kuria siekiama:
a) netrukdyti atlikti oficialius arba 
teisinius nagrinėjimus, tyrimus ar 
procedūras;
b) nepakenkti nusikalstamų veikų 
prevencijai, nustatymui, tyrimui ir 
traukimui baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymui;
c) užtikrinti visuomenės saugumą;
d) užtikrinti nacionalinį saugumą;
e) užtikrinti kitų asmenų teisių ir laisvių 
apsaugą.
5. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 4 dalyje 
nurodytos išimtys.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo straipsniu yra tik apribojama teisė duomenų rinkimo metu gauti informaciją neteikiant 
paklausimo ir vietoj to pateikiama nuoroda į valstybių narių nuostatas. 12 straipsnyje minima 
subjekto teisė gauti informaciją lieka nepakitusi.

Pakeitimas 385
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių 
renkami asmens duomenys;

b) teisinį pagrindą ir duomenų tvarkymo 
tikslus, dėl kurių renkami asmens 
duomenys;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektai turėtų būti informuojami apie jų asmens duomenų rinkimo teisinį 
pagrindą. Šia nuostata taip pat užtikrinama, kad duomenų valdytojas rinkdamas asmens 
duomenis visada žinotų savo veiklos teisinį pagrindą.

Pakeitimas 386
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informaciją apie asmens duomenų 
gavėjus ar jų kategorijas, įskaitant 
trečiąsias šalis arba tarptautines 
organizacijas;

f) informaciją apie asmens duomenų 
gavėjus, įskaitant trečiąsias šalis arba 
tarptautines organizacijas, ir galimybę 
susipažinti su duomenims pagal tos 
trečiosios šalies arba tarptautinės 
organizacijos taisykles;

Or. en

Pakeitimas 387
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tais atvejais, kai duomenų valdytojas 
tvarko asmens duomenis, kaip aprašyta 
9 straipsnio 1 dalyje, informaciją apie su 
tvarkymu susijusios 9 straipsnio 1 dalyje 
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nurodytos rūšies priemonės taikymą ir 
numatomas tokio tvarkymo pasekmes 
duomenų subjektui;

Or. en

Pakeitimas 388
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tais atvejais, kai duomenų valdytojas 
tvarko asmens duomenis, kaip aprašyta 
9 straipsnio 1 dalyje, informaciją apie su 
tvarkymu susijusios 9 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos rūšies priemonės taikymą ir 
numatomas tokio tvarkymo pasekmes 
duomenų subjektui;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu profiliavimas atliekamas, informacija apie jį turėtų būti teikiama.

Pakeitimas 389
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) informaciją apie konkrečias saugumo 
priemones, kurių imtasi siekiant 
apsaugoti asmens duomenis;

Or. en
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Pakeitimas 390
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) informaciją apie konkrečias saugumo 
priemones, kurių imtasi siekiant 
apsaugoti asmens duomenis;

Or. en

Pakeitimas 391
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, 
be 1 dalyje nurodytos informacijos, 
duomenų subjektui praneša ir duomenų 
šaltinį.

Or. en

Pakeitimas 392
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai asmens duomenys renkami ne iš 
duomenų subjekto, duomenų valdytojas, 
be 1 dalyje nurodytos informacijos, 
duomenų subjektui praneša ir duomenų 
šaltinį.
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Or. en

Pakeitimas 393
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos 
teikimas duomenų subjektui gali būti 
atidėtas, apribotas arba kuriomis jo būtų 
galima nepaisyti tokiu mastu ir tol, kol 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo 
asmens interesų, yra būtina ir 
proporcinga demokratinės visuomenės 
priemonė, kuria siekiama:

Išbraukta.

a) netrukdyti atlikti oficialius arba 
teisinius įrodymų rinkimus, tyrimus ar 
procedūras;
b) nepakenkti nusikalstamų veikų 
prevencijai, nustatymui, tyrimui ir 
traukimui baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymui;
c) užtikrinti visuomenės saugumą;
d) užtikrinti nacionalinį saugumą;
e) užtikrinti kitų asmenų teisių ir laisvių 
apsaugą.

Or. pt

Pakeitimas 394
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos teikimas 
duomenų subjektui gali būti atidėtas, 
apribotas arba kuriomis jo būtų galima 
nepaisyti tokiu mastu ir tol, kol toks dalinis 
arba visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
teisėtų atitinkamo asmens interesų, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

4. Valstybės narės gali priimti teisines
priemones, kuriomis informacijos teikimas 
duomenų subjektui gali būti atidėtas arba 
apribotas tokiu mastu ir tol, kol toks dalinis 
arba visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
atitinkamo asmens pagrindinių teisių ir 
teisėtų interesų, atskirai įvertinus 
kiekvieną konkretų atvejį, yra būtina ir 
proporcinga demokratinės visuomenės 
priemonė, kuria siekiama:

Or. en

Pakeitimas 395
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos teikimas 
duomenų subjektui gali būti atidėtas,
apribotas arba kuriomis jo būtų galima 
nepaisyti tokiu mastu ir tol, kol toks dalinis 
arba visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
teisėtų atitinkamo asmens interesų, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos teikimas 
duomenų subjektui gali būti atidėtas ar 
apribotas arba kuriomis jo būtų galima 
nepaisyti tokiu mastu ir tol, kol toks dalinis 
arba visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
atitinkamo asmens teisių ir garantijų, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

Or. pt

Pakeitimas 396
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos teikimas 
duomenų subjektui gali būti atidėtas, 
apribotas arba kuriomis jo būtų galima 
nepaisyti tokiu mastu ir tol, kol toks 
dalinis arba visiškas apribojimas, tinkamai 
paisant teisėtų atitinkamo asmens interesų, 
yra būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

4. Valstybės narės gali priimti teisines 
priemones, kuriomis informacijos teikimas 
duomenų subjektui gali būti atidėtas arba
apribotas tokiu mastu ir tol, kol toks dalinis 
arba visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
atitinkamo asmens pagrindinių teisių ir 
teisėtų interesų, yra griežtai būtina ir 
proporcinga demokratinės visuomenės 
priemonė, kuria siekiama:

Or. en

Pakeitimas 397
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti nacionalinį saugumą; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 398
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 4 dalyje 
nurodytos išimtys.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 399
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 4 dalyje 
nurodytos išimtys.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 400
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 4 dalyje
nurodytos išimtys.

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, konkrečiai ir individualiai
išnagrinėdamas kiekvieną atvejį, įvertina, 
ar dėl vienos iš 4 dalyje nurodytų 
priežasčių reikia iš dalies arba visiškai
apriboti teisę susipažinti su duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 401
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 4 dalyje

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, konkrečiai ir individualiai 
išnagrinėdamas kiekvieną atvejį, įvertina, 
ar dėl vienos iš 4 dalyje nurodytų 
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nurodytos išimtys. priežasčių reikia iš dalies arba visiškai 
apriboti teisę susipažinti su duomenimis.
Valstybės narės taip pat gali nustatyti, 
kokioms duomenų tvarkymo kategorijoms 
gali būti visiškai arba iš dalies taikomos 
4 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytos 
išimtys.

Or. en

Pakeitimas 402
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 4 dalyje
nurodytos išimtys.

5. Valstybės narės nustato, kad duomenų 
valdytojas, konkrečiai ir individualiai 
išnagrinėdamas kiekvieną atvejį, įvertina, 
ar dėl vienos iš 4 dalyje nurodytų 
priežasčių reikia iš dalies arba visiškai
apriboti teisę susipažinti su duomenimis. 
Valstybių narių teisės aktuose taip pat gali 
būti nustatyta, kokioms duomenų 
tvarkymo kategorijoms gali būti visiškai 
arba iš dalies taikomos 4 dalies a, b, c ir 
d punktuose nurodytos išimtys.

Or. en

Pakeitimas 403
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Duomenų subjekto informavimas
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1. Valstybės narės užtikrina, kad 
duomenų valdytojas informuotų duomenų 
subjektą apie asmens duomenų rinkimą 
ar tvarkymą pagal nacionalinės teisės 
nuostatas.
2. Kai asmens duomenys persiunčiami 
tarp valstybių narių arba sudaroma 
galimybė jais naudotis, kiekviena valstybė 
narė pagal 1 dalyje minimas savo 
nacionalinės teisės nuostatas gali prašyti 
kitos valstybės narės neinformuoti 
duomenų subjekto. Tokiu atveju pastaroji 
valstybė narė neinformuoja duomenų 
subjekto negavusi kitos valstybės narės 
išankstinio sutikimo.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo straipsniu yra tik apribojama teisė duomenų rinkimo metu gauti informaciją neteikiant 
paklausimo ir vietoj to pateikiama nuoroda į valstybių narių nuostatas. 12 straipsnyje minima 
subjekto teisė gauti informaciją lieka nepakitusi.

Pakeitimas 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų tvarkymo tikslus; a) duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius
pagrindus;

Or. en

Pakeitimas 405
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų gavėjus, kuriems asmens 
duomenys buvo atskleisti, arba tokių 
duomenų gavėjų kategorijas, visų pirma
duomenų gavėjus trečiosiose šalyse;

c) duomenų gavėjus, kuriems ketinama 
atskleisti asmens duomenis arba kuriems 
asmens duomenys buvo atskleisti, įskaitant 
visus duomenų gavėjus trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 406
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų gavėjus, kuriems asmens 
duomenys buvo atskleisti, arba tokių 
duomenų gavėjų kategorijas, visų pirma 
duomenų gavėjus trečiosiose šalyse;

c) duomenų gavėjus, kuriems ketinama 
atskleisti asmens duomenis arba kuriems 
asmens duomenys buvo atskleisti, visų 
pirma duomenų gavėjus trečiosiose šalyse;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektas turi tiksliai žinoti, kam jo duomenys buvo perduoti, kad būtų užtikrinta, 
jog šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis taip pat būtų galima naudotis tolesnių duomenų 
valdytojų atžvilgiu.

Pakeitimas 407
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tai, kokie asmens duomenys yra 
tvarkomi ir visą turimą informaciją apie jų 
šaltinius.

g) tai, kokie asmens duomenys yra 
tvarkomi ir visą informaciją apie jų 
šaltinius.

Or. pt
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Pakeitimas 408
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tai, kokie asmens duomenys yra 
tvarkomi, ir visą turimą informaciją apie jų 
šaltinius.

g) tai, kokie asmens duomenys yra 
tvarkomi, ir visą turimą informaciją apie jų 
šaltinius, taip pat, kai tinka, suprantamą 
informaciją apie logiką, kuria vadovautasi 
automatizuotu būdu tvarkant duomenis.

Or. en

Pakeitimas 409
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir 
numatomus padarinius bent profiliavimo 
atveju;

Or. en

Pakeitimas 410
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir 
numatomas pasekmes bent tuo atveju, kai 
taikomos 9 straipsnyje nurodytos 
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priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukta nuoroda į profiliavimą siekiant suderinti tekstą su Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu.

Pakeitimas 411
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) profiliais grindžiamų priemonių 
atveju, reikšmingą informaciją apie 
logiką, kuria vadovautasi profiliuojant 
duomenis.

Or. en

Pakeitimas 412
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę gauti iš duomenų valdytojo 
tvarkomų asmens duomenų kopiją.

2. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę gauti iš duomenų valdytojo 
tvarkomų asmens duomenų kopiją. Jeigu 
duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip 
pat pateikiama elektroniniu būdu, 
išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas 
paprašo ją pateikti kitu būdu.

Or. en
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Pakeitimas 413
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę gauti iš duomenų valdytojo 
tvarkomų asmens duomenų kopiją.

2. Valstybės narės nustato duomenų 
subjekto teisę gauti iš duomenų valdytojo 
tvarkomų asmens duomenų kopiją. Jeigu 
duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip 
pat pateikiama elektroniniu ir 
suderinamu formatu, kuriuo pateiktus 
duomenis duomenų subjektas gali toliau 
nekliudomai naudoti, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti 
kitu būdu.

Or. en

Pagrindimas

XXI a. duomenų subjektas gali pagrįstai tikėtis gauti savo asmens duomenų kopiją 
elektroniniu formatu. Šis formatas turi būti suderinamas, kad duomenų subjektas galėtų toliau 
naudoti duomenis.

Pakeitimas 414
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo asmens 
interesų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, kuria 
siekiama:

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė konkrečiu atveju susipažinti su 
duomenimis tiek, kiek toks dalinis arba 
visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
teisėtų atitinkamo asmens interesų, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:
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Or. de

Pagrindimas

Labai svarbi teisė gauti informaciją turėtų būti nagrinėjama kiekvienu konkrečiu atveju.

Pakeitimas 415
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo asmens 
interesų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, kuria 
siekiama:

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant atitinkamo asmens 
pagrindinių teisių ir teisėtų interesų, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

Or. en

Pakeitimas 416
Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo asmens 
interesų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, kuria 
siekiama:

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant atitinkamo asmens teisių 
ir garantijų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, kuria 
siekiama:
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Or. pt

Pakeitimas 417
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo 
asmens interesų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, kuria 
siekiama:

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
paisant atitinkamo asmens pagrindinių
teisių ir laisvių pagal Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnį, 
yra būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

Or. pt

Pakeitimas 418
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo asmens 
interesų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, kuria 
siekiama:

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant atitinkamo asmens 
pagrindinių teisių ir teisėtų interesų, yra 
būtina ir proporcinga demokratinės 
visuomenės priemonė, kuria siekiama:

Or. en
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Pakeitimas 419
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo asmens 
interesų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, kuria 
siekiama:

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek ir 
tokiam laikotarpiui, kiek toks dalinis arba 
visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
atitinkamo asmens pagrindinių teisių ir 
teisėtų interesų, atskirai įvertinus 
kiekvieną konkretų atvejį, yra būtina ir 
proporcinga demokratinės visuomenės 
priemonė, kuria siekiama:

Or. en

Pakeitimas 420
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek, kiek 
toks dalinis arba visiškas apribojimas, 
tinkamai paisant teisėtų atitinkamo asmens 
interesų, yra būtina ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė, kuria 
siekiama:

1. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
teisines priemones, kuriomis iš dalies arba 
visiškai apribojama duomenų subjekto 
teisė susipažinti su duomenimis tiek ir 
tokiam laikotarpiui, kiek toks dalinis arba 
visiškas apribojimas, tinkamai paisant 
atitinkamo asmens pagrindinių teisių ir 
teisėtų interesų, atskirai įvertinus 
kiekvieną konkretų atvejį, yra būtina ir 
proporcinga demokratinės visuomenės 
priemonė, kuria siekiama:

Or. en
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Pagrindimas

Dėl teisės susipažinti su duomenimis apribojimo turi būti apsisprendžiama kiekvienu 
konkrečiu atveju.

Pakeitimas 421
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nepakenkti nusikalstamų veikų
prevencijai, nustatymui, tyrimui ir 
traukimui baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymui;

b) nepakenkti rizikos prevencijai, 
nusikalstamų veikų nustatymui, tyrimui ir 
traukimui baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymui;

Or. de

Pakeitimas 422
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti visuomenės saugumą; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 423
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti nacionalinį saugumą; Išbraukta.



PE506.127v01-00 144/146 AM\928472LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 424
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti nacionalinį saugumą; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 425
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti kitų asmenų teisių ir laisvių 
apsaugą.

e) užtikrinti duomenų subjekto saugumą 
arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Or. de

Pakeitimas 426
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti kitų asmenų teisių ir laisvių 
apsaugą.

e) apsaugoti trečiųjų asmenų teises ir 
laisves,

Or. pt
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Pakeitimas 427
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 1 dalyje 
nurodytos išimtys.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atsisakymas teikti informaciją kiekvienu konkrečiu atveju turi būti pagrįstas.

Pakeitimas 428
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 
visiškai arba iš dalies taikomos 1 dalyje 
nurodytos išimtys.

2. Valstybės narės taip pat gali nustatyti, 
kokioms duomenų tvarkymo kategorijoms 
gali būti visiškai arba iš dalies taikomos 
1 dalies a–d punktuose nurodytos išimtys.

Or. pt

Pakeitimas 429
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti, kokioms 
duomenų tvarkymo kategorijoms gali būti 

Išbraukta.
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visiškai arba iš dalies taikomos 1 dalyje 
nurodytos išimtys.

Or. en


