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Grozījums Nr. 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Direktīvas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu 
datu brīvu apriti

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu 
datu brīvu apriti

Or. en

Grozījums Nr. 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 16. panta 
2. punktu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 16. panta 
1. un 2. punktu un 82. panta 2. punkta 
b) un c) apakšpunktu, kā arī Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 7. pantu 
un 8. panta 2. un 3. punktu,

Or. en
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Grozījums Nr. 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz 
personas datu apstrādi ir pamattiesības. 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
8. panta 1. punkts un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 16. panta 1. punkts 
paredz, ka ikvienai personai ir tiesības uz 
savu personas datu aizsardzību.

(1) Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz 
personas datu apstrādi ir pamattiesības. 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
8. panta 1. punkts un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 16. panta 1. punkts 
paredz, ka ikvienai personai ir tiesības uz 
savu personas datu aizsardzību. Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 8. panta 
2. punkts paredz, ka šādi dati ir jāapstrādā 
godprātīgi, noteiktiem mērķiem un ar 
attiecīgās personas piekrišanu vai ar citu 
likumīgu pamatojumu, kas paredzēts 
tiesību aktos, un ka ikvienam ir pieejas 
tiesības datiem, kas par viņu savākti, un 
tiesības ieviest labojumus šajos datos.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tādēļ ir nepieciešams atvieglot datu 
brīvu apriti starp kompetentajām iestādēm 
Savienībā un datu nosūtīšanu trešām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām, 
vienlaikus nodrošinot personas datu augsta 
līmeņa aizsardzību. Šo pārmaiņu dēļ ir 
nepieciešams izveidot stigru un 
saskaņotāku datu aizsardzības regulējumu 
Savienībā, ko atbalsta ar stigru izpildi.

(4) Tādēļ vajadzības gadījumā un 
situācijās, kad tas ir samērīgi, ir 
nepieciešams atvieglot datu brīvu apriti 
starp kompetentajām iestādēm Savienībā 
un datu nosūtīšanu trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām, vienlaikus 
nodrošinot personas datu augsta līmeņa 
aizsardzību. Šo pārmaiņu dēļ ir 
nepieciešams izveidot stigru un 
saskaņotāku datu aizsardzības regulējumu 
Savienībā, ko atbalsta ar stingru izpildi.
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Or. en

Grozījums Nr. 174
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Konsekventas un augsta līmeņa 
personas datu aizsardzības nodrošināšana 
personām un personas datu apmaiņas 
veicināšana starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir būtiska, lai 
nodrošinātu efektīvu policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās. Šajā 
nolūkā personu tiesību un brīvību 
aizsardzības līmenim attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko veikušas kompetentās 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, ir jābūt vienādam visās 
dalībvalstīs. Lai personas datu aizsardzība 
visā Savienībā būtu efektīva, nepieciešams 
stiprināt datu subjektu tiesības un to 
personu pienākumus, kas apstrādā 
personas datus, turklāt nepieciešams 
piešķirt arī līdzvērtīgas pilnvaras 
uzraudzīt un nodrošināt personas datu 
aizsardzības noteikumu ievērošanu 
dalībvalstīs.

(7) Konsekventas un augsta līmeņa 
personas datu aizsardzības nodrošināšana 
personām un personas datu apmaiņas 
veicināšana starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir būtiska, lai 
nodrošinātu efektīvu policijas un tiesu
iestāžu sadarbību krimināllietās. Šajā 
nolūkā visās dalībvalstīs attiecībā uz 
personas datu apstrādi, ko veikušas 
kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, jānodrošina 
obligāto standartu ievērošana.

Or. de

Grozījums Nr. 175
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Konsekventas un augsta līmeņa 
personas datu aizsardzības nodrošināšana 
personām un personas datu apmaiņas 
veicināšana starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir būtiska, lai 
nodrošinātu efektīvu policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās. Šajā 
nolūkā personu tiesību un brīvību 
aizsardzības līmenim attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko veikušas kompetentās 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, ir jābūt vienādam visās 
dalībvalstīs. Lai personas datu aizsardzība 
visā Savienībā būtu efektīva, nepieciešams 
stiprināt datu subjektu tiesības un to 
personu pienākumus, kas apstrādā personas 
datus, turklāt nepieciešams piešķirt arī 
līdzvērtīgas pilnvaras uzraudzīt un 
nodrošināt personas datu aizsardzības 
noteikumu ievērošanu dalībvalstīs.

(7) Konsekventas un augsta līmeņa 
personas datu aizsardzības nodrošināšana 
personām un personas datu apmaiņas 
veicināšana starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir būtiska, lai 
nodrošinātu efektīvu policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās. Šajā 
nolūkā visās dalībvalstīs ir jānodrošina 
obligātie standarti attiecībā uz jebkāda 
veida personas datu apstrādi, ko veikušas 
kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus. Lai personas 
datu aizsardzība visā Savienībā būtu 
efektīva, nepieciešams stiprināt datu 
subjektu tiesības un to personu 
pienākumus, kas apstrādā personas datus, 
turklāt nepieciešams piešķirt arī 
līdzvērtīgas pilnvaras uzraudzīt un 
nodrošināt personas datu aizsardzības 
noteikumu ievērošanu dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai nebūtu jāaizstāj valstu pašreizējie noteikumi, bet gan jāizveido Eiropas mēroga 
obligātie aizsardzības standarti. Tādēļ ir skaidri jānosaka, ka dalībvalstis drīkst pieņemt 
stingrākus noteikumus. Mijnorāde uz Juridisko lietu komitejas atzinuma projektu.

Grozījums Nr. 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Konsekventas un augsta līmeņa 
personas datu aizsardzības nodrošināšana 
personām un personas datu apmaiņas 
veicināšana starp dalībvalstu 

(7) Konsekventas un augsta līmeņa 
personas datu aizsardzības nodrošināšana 
personām un tādējādi arī personas datu 
apmaiņas veicināšana starp dalībvalstu 
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kompetentajām iestādēm ir būtiska, lai 
nodrošinātu efektīvu policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās. Šajā 
nolūkā personu tiesību un brīvību 
aizsardzības līmenim attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko veikušas kompetentās 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, ir jābūt vienādam visās 
dalībvalstīs. Lai personas datu aizsardzība 
visā Savienībā būtu efektīva, nepieciešams 
stiprināt datu subjektu tiesības un to 
personu pienākumus, kas apstrādā personas 
datus, turklāt nepieciešams piešķirt arī 
līdzvērtīgas pilnvaras uzraudzīt un 
nodrošināt personas datu aizsardzības 
noteikumu ievērošanu dalībvalstīs.

kompetentajām iestādēm ir būtiska, lai 
nodrošinātu efektīvu policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās. Šajā 
nolūkā personu tiesību un brīvību 
aizsardzības līmenim attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko veikušas kompetentās 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, ir jābūt vienādam visās 
dalībvalstīs. Visā Savienībā būtu 
jānodrošina noteikumu par fiziskas 
personas pamattiesību un brīvību 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi konsekventa un vienveidīga 
piemērošana. Lai personas datu 
aizsardzība visā Savienībā būtu efektīva, 
nepieciešams stiprināt datu subjektu 
tiesības un to personu pienākumus, kas 
apstrādā personas datus, turklāt 
nepieciešams piešķirt arī līdzvērtīgas 
pilnvaras uzraudzīt un nodrošināt personas 
datu aizsardzības noteikumu ievērošanu 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu personām vienāda 
līmeņa aizsardzību, izmantojot juridiski 
īstenojamas tiesības, visā Savienībā un 
novērstu atšķirības, kas traucē personas 
datu apmaiņu starp kompetentajām 
iestādēm, direktīvai būtu jānosaka 
saskaņoti noteikumi personas datu 
aizsardzībai un brīvai apritei policijas un 
tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās.

(12) Lai nodrošinātu personām obligāto
aizsardzību, izmantojot juridiski 
īstenojamas tiesības, visā Savienībā un 
novērstu atšķirības, kas traucē personas 
datu apmaiņu starp kompetentajām 
iestādēm, direktīvai būtu jānosaka 
obligātais saskaņošanas līmenis attiecībā 
uz personas datu aizsardzību un brīvu 
apriti policijas un tiesu iestāžu sadarbībā 
krimināllietās.
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Or. de

Grozījums Nr. 178
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu personām vienāda 
līmeņa aizsardzību, izmantojot juridiski 
īstenojamas tiesības, visā Savienībā un 
novērstu atšķirības, kas traucē personas 
datu apmaiņu starp kompetentajām 
iestādēm, direktīvai būtu jānosaka 
saskaņoti noteikumi personas datu 
aizsardzībai un brīvai apritei policijas un 
tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās.

(12) Lai nodrošinātu personām obligāto
aizsardzību, izmantojot juridiski 
īstenojamas tiesības, visā Savienībā un 
novērstu atšķirības, kas traucē personas 
datu apmaiņu starp kompetentajām 
iestādēm, direktīvai būtu jānosaka 
obligātais saskaņošanas līmenis attiecībā 
uz personas datu aizsardzību un brīvu 
apriti policijas un tiesu iestāžu sadarbībā 
krimināllietās.

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai nebūtu jāaizstāj valstu pašreizējie noteikumi, bet gan jāizveido Eiropas mēroga 
obligātie aizsardzības standarti. Tādēļ ir skaidri jānosaka, ka dalībvalstis drīkst pieņemt 
stingrākus noteikumus. Mijnorāde uz Juridisko lietu komitejas atzinuma projektu.

Grozījums Nr. 179
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Fizisku personu aizsardzībai vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai no 
izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 

(15) Fizisku personu aizsardzībai vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai no 
izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
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ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei tādas 
darbības gaitā, kas ir ārpus Savienības 
tiesību aktu darbības jomas, jo īpaši 
attiecībā uz valsts drošību, vai datiem, 
kurus apstrādā Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, 
piemēram, Eiropas Policijas birojs vai 
Eurojust.

ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei tādas 
darbības gaitā, kas ir ārpus Savienības 
tiesību aktu darbības jomas, jo īpaši 
attiecībā uz valsts drošību.

Or. de

Grozījums Nr. 180
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Fizisku personu aizsardzībai vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai no 
izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei tādas 
darbības gaitā, kas ir ārpus Savienības 
tiesību aktu darbības jomas, jo īpaši 
attiecībā uz valsts drošību, vai datiem, 
kurus apstrādā Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, piemēram, 
Eiropas Policijas birojs vai Eurojust.

(15) Fizisku personu aizsardzībai vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai no 
izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei tādas 
darbības gaitā, kas ir ārpus Savienības 
tiesību aktu darbības jomas, vai datiem, 
kurus apstrādā Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, piemēram, 
Eiropas Policijas birojs vai Eurojust.

Or. en



PE506.127v01-00 10/141 AM\928472LV.doc

LV

Grozījums Nr. 181
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Fizisku personu aizsardzībai vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai no 
izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei tādas 
darbības gaitā, kas ir ārpus Savienības 
tiesību aktu darbības jomas, jo īpaši 
attiecībā uz valsts drošību, vai datiem, 
kurus apstrādā Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, piemēram, 
Eiropas Policijas birojs vai Eurojust.

(15) Fizisku personu aizsardzībai vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai no 
izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei tādas 
darbības gaitā, kas ir ārpus Savienības 
tiesību aktu darbības jomas, vai datiem, 
kurus apstrādā Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, piemēram, 
Eiropas Policijas birojs vai Eurojust.

Or. en

Pamatojums

Dažādās dalībvalstīs terminu „valsts drošība” izprot atšķirīgi. Skaidrības labad jābūt 
atsaucei tikai uz „darbību, kas neietilpst Savienības tiesību aktu piemērošanas jomā”, lai 
izvairītos no situācijas, kurā dalībvalstis varētu izmantot valsts drošību kā atrunu, lai 
piemērotu atkāpi tādu datu apstrādei, uz kuriem attiecas šī direktīva. Sk. 2. panta 3. punkta 
a) apakšpunkta formulējumu (Jan Philipp Albrecht sagatavotais grozījums).

Grozījums Nr. 182
Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Fizisku personu aizsardzībai vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai no
izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei tādas 
darbības gaitā, kas ir ārpus Savienības 
tiesību aktu darbības jomas, jo īpaši 
attiecībā uz valsts drošību, vai datiem, 
kurus apstrādā Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, piemēram, 
Eiropas Policijas birojs vai Eurojust.

(15) Fizisku personu aizsardzībai vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālai un neatkarīgai no 
izmantotajiem paņēmieniem, jo pretējā 
gadījumā tas radītu nopietnu likuma 
apiešanas risku. Fizisku personu 
aizsardzībai būtu jāattiecas gan uz personas 
datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, 
gan uz datu manuālu apstrādi, ja dati ir 
ietverti vai tos paredzēts ietvert kartotēkā. 
Šīs direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
datnes vai datņu kopumi, kā arī to 
ievadlapas, kuras nav sakārtotas atbilstoši 
speciāliem kritērijiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei tādas 
darbības gaitā, kas ir ārpus Savienības 
tiesību aktu darbības jomas, jo īpaši 
attiecībā uz valsts drošību, vai datiem, 
kurus apstrādā Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, piemēram, 
Eiropas Policijas birojs vai Eurojust, kā arī 
datiem, kurus apstrādā kompetentas 
organizācijas, kas cīnās pret 
manipulācijām ar sporta rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 184
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Aizsardzības principi būtu jāattiecina 
uz jebkādu informāciju par identificētu vai 
identificējamu fizisku personu. Lai 
noteiktu, vai fiziska persona ir 
identificējama, būtu jāņem vērā visi 
līdzekļi, ko pārzinis vai kāda cita persona 
varētu izmantot, lai identificētu personu. 
Aizsardzības principi nebūtu jāpiemēro 
datiem, ko sniedz anonīmi — tā, ka datu 
subjekts vairs nav identificējams, pilnībā 
ņemot vērā jaunākās tehnoloģijas un 
tendences tehnoloģiju jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

jāpiemēro anonīmiem datiem, proti, 
jebkuriem datiem, ko tieši vai netieši un 
atsevišķi vai kopā ar saistītiem datiem 
nevar sasaistīt ar fizisku personu, vai 
gadījumā, kad šādas saistības noteikšanai 
būtu vajadzīgs nesamērīgs laiks, izdevumi 
un pūles, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstības līmeni apstrādes laikā un 
attīstības iespējas periodā, par kuru dati 
tiks apstrādāti.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai būtu nepārprotami jāattiecas uz datiem, kas pieļauj vienīgi „atlasīšanu”. Šāds 
formulējums un skaidrojums attiecībā uz anonīmiem datiem nodrošina saskaņotību ar datu 
aizsardzības regulu.

Grozījums Nr. 186
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Jebkurai personas datu apstrādei būtu 
jābūt godprātīgai un likumīgai attiecībā 
pret personām. Jo īpaši konkrētajiem datu 
apstrādes nolūkiem būtu jābūt skaidri 
noteiktiem.

(18) Jebkurai personas datu apstrādei būtu 
jābūt godprātīgai un likumīgai attiecībā 
pret personām. Jo īpaši konkrētajiem datu 
apstrādes nolūkiem būtu jābūt skaidri 
noteiktiem un datu subjektiem 
saprotamiem.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības 
par tiem ir nepieciešams, lai kompetentās 
iestādes glabā un apstrādā personas 
datus, kas savākti saistībā ar konkrētu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 
izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie 
atbildības par tiem ārpus šā konteksta, lai 
iegūtu izpratni par noziedzības parādībām 
un tendencēm, lai iegūtu informāciju par 
organizētiem noziedzīgiem tīkliem un 
konstatētu saikni starp dažādiem 
atklātajiem nodarījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 188
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Personas dati nebūtu jāapstrādā tādiem 
nolūkiem, kas nav savienojami ar tiem 
nolūkiem, kuriem dati ir savākti. Personas 
datiem vajadzētu būt piemērotiem,
atbilstīgiem un nevajadzētu būt 
pārmērīgiem saistībā ar nolūkiem, kuriem 
dati tiek apstrādāti. Būtu jāveic visi 
pamatoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
neprecīzi personas dati tiek laboti vai 
dzēsti.

(20) Personas dati nebūtu jāapstrādā tādiem 
nolūkiem, kas nav savienojami ar tiem 
nolūkiem, kuriem dati ir savākti. Personas 
datiem vajadzētu būt piemērotiem un
atbilstīgiem saistībā ar nolūkiem, kuriem 
dati tiek apstrādāti. Būtu jāveic visi 
pamatoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
neprecīzi personas dati tiek laboti vai 
dzēsti.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Jan Philipp Albrecht
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Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Personas dati nebūtu jāapstrādā tādiem 
nolūkiem, kas nav savienojami ar tiem 
nolūkiem, kuriem dati ir savākti. Personas 
datiem vajadzētu būt piemērotiem, 
atbilstīgiem un nevajadzētu būt 
pārmērīgiem saistībā ar nolūkiem, kuriem 
dati tiek apstrādāti. Būtu jāveic visi 
pamatoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
neprecīzi personas dati tiek laboti vai 
dzēsti.

(20) Personas dati nebūtu jāapstrādā tādiem 
nolūkiem, kas nav savienojami ar tiem 
nolūkiem, kuriem dati ir savākti. Personas 
datiem vajadzētu būt piemērotiem, 
atbilstīgiem un nevajadzētu pārsniegt 
nepieciešamo minimumu saistībā ar 
nolūkiem, kuriem dati tiek apstrādāti. Būtu 
jāveic visi pamatoti pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati tiek 
laboti vai dzēsti.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Tas vien, ka divi nolūki ir saistīti ar 
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 
izmeklēšanu, atklāšanu, saukšanu pie 
atbildības par tiem vai kriminālsodu 
izpildi, nebūt nenozīmē, ka tie ir 
savstarpēji savienojami. Piemēram, 
informāciju par noziedzīgā nodarījumā 
cietušām personām nedrīkstētu izmantot, 
lai noskaidrotu, vai šīs personas nav 
izdarījušas kādus citus, ar šo noziegumu 
nesaistītus noziegumus. Tomēr ir 
gadījumi, kad tālākai datu apstrādei 
neatbilstošiem nolūkiem būtu jābūt 
iespējamai, ja tā ir nepieciešama, lai 
izpildītu uz datu pārzini attiecināmas 
juridiskas saistības, lai aizsargātu datu 
subjekta vai citas personas īpaši svarīgas 
intereses, vai lai novērstu tiešus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai. 
Dalībvalstīm tādēļ būtu jādod iespēja 
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pieņemt valsts tiesību aktus, kas paredz 
šādas atkāpes, ciktāl tās ir patiesi 
nepieciešamas. Šādos valsts tiesību aktos 
būtu jāietver prasība veikt atsevišķu 
novērtējumu, ņemot vērā visus lietas 
apstākļus, un jāparedz pienācīgi 
aizsardzības mehānismi, piemēram, tiesas 
atļaujas.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Personas datu apstrādei, kas tiek 
veikta, policijai un tiesu iestādēm 
sadarbojoties krimināllietās, ir raksturīgi, 
ka tiek apstrādi personas dati, kas attiecas 
uz dažādām datu subjektu kategorijām. 
Tāpēc ir nepieciešams, cik vien iespējams, 
skaidri nodalīt dažādu datu subjektu 
kategoriju personas datus, piemēram, 
aizdomās turēto, notiesāto, cietušo un 
trešo personu, piemēram, liecinieku, 
personu, kam ir attiecīga informāciju vai 
kontakti, un aizdomās turēto un notiesāto 
līdzdalībnieku personas datus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums izdarīts tāpēc, ka svītrots 5. pants.

Grozījums Nr. 192
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Personas datu apstrādei, kas tiek 
veikta, policijai un tiesu iestādēm 
sadarbojoties krimināllietās, ir raksturīgi, 
ka tiek apstrādi personas dati, kas attiecas 
uz dažādām datu subjektu kategorijām. 
Tāpēc ir nepieciešams, cik vien iespējams,
skaidri nodalīt dažādu datu subjektu 
kategoriju personas datus, piemēram, 
aizdomās turēto, notiesāto, cietušo un trešo 
personu, piemēram, liecinieku, personu, 
kam ir attiecīga informāciju vai kontakti, 
un aizdomās turēto un notiesāto 
līdzdalībnieku personas datus.

(23) Personas datu apstrādei, kas tiek 
veikta, policijai un tiesu iestādēm 
sadarbojoties krimināllietās, ir raksturīgi, 
ka tiek apstrādāti personas dati, kas 
attiecas uz dažādām datu subjektu 
kategorijām. Tāpēc ir nepieciešams skaidri 
nodalīt dažādu datu subjektu kategoriju 
personas datus, piemēram, aizdomās turēto, 
notiesāto, cietušo un trešo personu, 
piemēram, liecinieku, personu, kam ir 
attiecīga informācija vai kontakti, un 
aizdomās turēto un notiesāto līdzdalībnieku 
personas datus.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Personas datu apstrādei, kas tiek 
veikta, policijai un tiesu iestādēm 
sadarbojoties krimināllietās, ir raksturīgi, 
ka tiek apstrādi personas dati, kas attiecas 
uz dažādām datu subjektu kategorijām. 
Tāpēc ir nepieciešams, cik vien iespējams,
skaidri nodalīt dažādu datu subjektu 
kategoriju personas datus, piemēram, 
aizdomās turēto, notiesāto, cietušo un trešo 
personu, piemēram, liecinieku, personu, 
kam ir attiecīga informāciju vai kontakti, 
un aizdomās turēto un notiesāto 
līdzdalībnieku personas datus.

(23) Personas datu apstrādei, kas tiek 
veikta, policijai un tiesu iestādēm 
sadarbojoties krimināllietās, ir raksturīgi, 
ka tiek apstrādāti personas dati, kas 
attiecas uz dažādām datu subjektu 
kategorijām. Tāpēc ir nepieciešams skaidri 
nodalīt dažādu datu subjektu kategoriju 
personas datus, piemēram, aizdomās turēto, 
notiesāto, cietušo un trešo personu, 
piemēram, liecinieku, personu, kam ir 
attiecīga informācija vai kontakti, un 
aizdomās turēto un notiesāto līdzdalībnieku 
personas datus. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā konkrēti noteikumi par šādas 
kategoriju nošķiršanas sekām, ņemot vērā 
dažādos mērķus, kam dati tiek vākti, un 
paredzot īpašus aizsardzības pasākumus 
personām, kuras netiek turētas aizdomās 
un nav notiesātas par noziedzīgu 
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nodarījumu.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 194
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Cik vien iespējams, personas dati 
būtu jānošķir atkarībā no to precizitātes 
un uzticamības pakāpes. Fakti būtu 
jānošķir no personiskiem vērtējumiem, lai 
nodrošinātu gan personu aizsardzību, gan 
kompetento iestāžu rīcībā esošās 
informācijas kvalitāti un uzticamību.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums izdarīts tāpēc, ka svītrots 5. pants.

Grozījums Nr. 195
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums



AM\928472LV.doc 19/141 PE506.127v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Cik vien iespējams, personas dati būtu 
jānošķir atkarībā no to precizitātes un 
uzticamības pakāpes. Fakti būtu jānošķir 
no personiskiem vērtējumiem, lai 
nodrošinātu gan personu aizsardzību, gan 
kompetento iestāžu rīcībā esošās 
informācijas kvalitāti un uzticamību.

(24) Personas dati būtu jānošķir atkarībā no 
to precizitātes un uzticamības pakāpes. 
Fakti būtu jānošķir no personiskiem 
vērtējumiem, lai nodrošinātu gan personu 
aizsardzību, gan kompetento iestāžu rīcībā 
esošās informācijas kvalitāti un 
uzticamību.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Cik vien iespējams, personas dati būtu 
jānošķir atkarībā no to precizitātes un 
uzticamības pakāpes. Fakti būtu jānošķir 
no personiskiem vērtējumiem, lai 
nodrošinātu gan personu aizsardzību, gan 
kompetento iestāžu rīcībā esošās 
informācijas kvalitāti un uzticamību.

(24) Personas dati būtu jānošķir atkarībā no 
to precizitātes un uzticamības pakāpes. 
Fakti būtu jānošķir no personiskiem 
vērtējumiem, lai nodrošinātu gan personu 
aizsardzību, gan kompetento iestāžu rīcībā 
esošās informācijas kvalitāti un 
uzticamību. Saņēmējs būtu jāinformē, ja 
dati ir pārsūtīti nelikumīgi vai ir 
nepareizi. Saņēmējs nekavējoties izlabo 
datus.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz beznosacījumu pienākums nošķirt datu kategorijas atkarībā no to uzticamības 
pakāpes.

Grozījums Nr. 197
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai tā būtu likumīga, personas datu 
apstrādei vajadzētu būt nepieciešamai, lai 
izpildītu pārzinim uzliktu tiesisku 
pienākumu, lai izpildītu likumā noteiktu 
uzdevumu, ko kompetentā iestāde veic 
sabiedrības interesēs, vai lai aizsargātu 
datu subjekta vai citas personas īpaši 
svarīgas intereses, vai lai novērstu tiešus 
un nopietnus draudus sabiedrības 
drošībai.

(25) Lai tā būtu likumīga, personas datu 
apstrādei vajadzētu būt nepieciešamai, lai 
izpildītu likumā noteiktu uzdevumu, ko 
kompetentā iestāde veic sabiedrības 
interesēs.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļojot ierosinātos grozījumus 7. pantā un ierosināto jauno 7.a pantu, šis apsvērums 
būtu attiecīgi jāpielāgo, lai paskaidrotu, ka visi citi apstrādes iemesli būtu uzskatāmi par 
izņēmumiem.

Grozījums Nr. 198
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Atļauju eksplicīti un bez 
piespiešanas attiecīgajam gadījumam un 
zinot situāciju, sniedz datu subjekts ar 
nepārprotama paziņojuma starpniecību, 
kurā norādīts, ka datu subjekts apzinās, 
ka piekrīt personas datu apstrādei. 
Klusējoša piekrišana, kad datu subjekts 
neveic nekādas darbības, attiecīgi nav 
uzskatāma par piekrišanu. Piekrišanai 
vajadzētu attiekties uz visiem tā paša 
mērķa vai mērķu sasniegšanai 
paredzētajiem apstrādes veidiem.

Or. de
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Pamatojums

Jauns apsvērums, kas izriet no atļaujas iekļaušanas 7. pantā.

Grozījums Nr. 199
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Atsevišķos un izņēmuma gadījumos 
un saskaņā ar likumu personas datu 
apstrādi var atļaut arī citos nolūkos 
situācijās, kad šāda apstrāde ir 
nepieciešama, lai izpildītu uz datu pārzini 
attiecināmas juridiskas saistības, lai 
aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas 
personas īpaši svarīgas intereses vai lai 
novērstu tūlītējus un nopietnus draudus 
sabiedrības drošībai.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas dati, kas pēc savas būtības ir 
īpaši sensitīvi saistībā ar pamattiesībām vai 
privātumu, ir īpaši jāaizsargā. Šādi dati 
nebūtu jāapstrādā, ja vien apstrādi īpaši 
neatļauj ar likumu, kurā noteikti piemēroti 
pasākumi, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses; vai apstrāde ir 
nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta
vai citas personas īpaši svarīgas intereses; 
vai apstrāde attiecas uz datiem, kurus datu 
subjekts apzināti ir publiskojis.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. de

Grozījums Nr. 201
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Personas dati, kas pēc savas būtības ir 
īpaši sensitīvi saistībā ar pamattiesībām vai 
privātumu, ir īpaši jāaizsargā. Šādi dati 
nebūtu jāapstrādā, ja vien apstrādi īpaši 
neatļauj ar likumu, kurā noteikti piemēroti 
pasākumi, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses; vai apstrāde ir 
nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta 
vai citas personas īpaši svarīgas intereses; 
vai apstrāde attiecas uz datiem, kurus datu 
subjekts apzināti ir publiskojis.

(26) Personas dati, kas pēc savas būtības ir 
īpaši sensitīvi saistībā ar pamattiesībām vai 
privātumu, tostarp ģenētiskie dati, ir īpaši 
jāaizsargā. Šādi dati nebūtu jāapstrādā, ja 
vien apstrādi īpaši neatļauj ar likumu, kurā 
noteikti piemēroti pasākumi, lai aizsargātu 
datu subjekta pamattiesības un likumīgās 
intereses; vai apstrāde ir nepieciešama, lai 
aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas 
personas īpaši svarīgas intereses; vai 
apstrāde attiecas uz datiem, kurus datu 
subjekts apzināti ir publiskojis.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Nathalie Griesbeck

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Bērnu personas datiem ir 
jānodrošina īpaša aizsardzība, jo bērni 
var pietiekami neapzināties riskus, sekas, 
aizsardzības pasākumus un savas tiesības 
saistībā ar personas datu apstrādi. Lai 
noteiktu, kad persona ir uzskatāma par 
bērnu, šajā direktīvā būtu jāpārņem ANO 
Konvencijā par bērna tiesībām ietvertā 
definīcija. Aizsardzības pasākumos 
saistībā ar datu apstrādes drošību cita 
starpā jāņem vērā bērnu īpatnības. Īpaša 
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uzmanība ir jāpievērš bērnu 
identifikācijas datu precizitātei, to 
uzticamībai laika gaitā un uzglabāšanas 
termiņam.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā atšķirībā no regulas priekšlikuma gandrīz nemaz nav ņemti vērā 
bērni. Šā grozījuma mērķis ir panākt lielāku atbilstību starp direktīvu un regulu. Jāņem vērā 
arī tas, ka daudzi dati attiecībā uz bērniem, piemēram, viņu sejas attēli un pirkstu 
nospiedumi, laika gaitā ir īpaši pakļauti izmaiņām.

Grozījums Nr. 203
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt par tāda pasākuma 
subjektu, kas balstās tikai uz automatizētu 
apstrādi, ja tas rada negatīvas juridiskās 
sekas šai personai, ja vien tas nav atļauts ar 
likumu un uz to neattiecas piemēroti 
pasākumi, lai nodrošinātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

(27) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai tādam 
pasākumam, kas pilnībā vai daļēji balstās 
uz automatizētu apstrādi, ja tas rada 
negatīvas juridiskās sekas šai personai vai 
būtiski to ietekmē, ja vien tas nav atļauts ar 
likumu un uz to neattiecas piemēroti 
pasākumi, lai nodrošinātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt par tāda pasākuma 

(27) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai tādam 
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subjektu, kas balstās tikai uz automatizētu 
apstrādi, ja tas rada negatīvas juridiskās 
sekas šai personai, ja vien tas nav atļauts ar 
likumu un uz to neattiecas piemēroti 
pasākumi, lai nodrošinātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

pasākumam, kas pilnībā vai daļēji balstās 
uz automatizētu apstrādi, ja tas rada 
negatīvas juridiskās sekas šai personai vai 
būtiski ietekmē šo personu, ja vien tas nav 
atļauts ar likumu un uz to neattiecas 
piemēroti pasākumi, lai nodrošinātu datu 
subjekta likumīgās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt par tāda pasākuma 
subjektu, kas balstās tikai uz automatizētu 
apstrādi, ja tas rada negatīvas juridiskās 
sekas šai personai, ja vien tas nav atļauts
ar likumu un uz to neattiecas piemēroti 
pasākumi, lai nodrošinātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

(27) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai tādam 
pasākumam, kas balstās uz profilēšanu. 
Apstrāde, kas rada juridiskās sekas šai 
personai vai citādi to ietekmē, būtu 
jāaizliedz, ja vien tā nav nepieciešama 
demokrātiskā sabiedrībā, samērīga ar 
nosprausto likumīgo mērķi, skaidri 
atļauta ar likumu un uz to neattiecas 
piemēroti pasākumi, lai nodrošinātu datu 
subjekta pamattiesības un likumīgās 
intereses, tostarp tiesības saņemt jēgpilnu 
informāciju par profilēšanā izmantoto 
loģiku. Šāda apstrāde nekādā gadījumā 
nedrīkstētu ietvert un radīt īpašas datu 
kategorijas un diskriminēt datu subjektus 
saistībā ar tām.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt par tāda pasākuma 
subjektu, kas balstās tikai uz automatizētu 
apstrādi, ja tas rada negatīvas juridiskās 
sekas šai personai, ja vien tas nav atļauts ar 
likumu un uz to neattiecas piemēroti 
pasākumi, lai nodrošinātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

(27) Katrai fiziskai personai vajadzētu būt 
tiesībām nebūt pakļautai tādam 
pasākumam, kas balstās tikai uz 
automatizētu apstrādi, ja tas rada negatīvas 
sekas šai personai, ja vien tas nav atļauts ar 
likumu un uz to neattiecas piemēroti 
pasākumi, lai nodrošinātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

Or. en

Pamatojums

(Sk. 9. panta 1. punkta formulējumu Jan Philipp Albrecht sagatavotajā grozījumā.)

Grozījums Nr. 207
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai īstenotu savas tiesības, 
informācijai, kura sniedzama datu 
subjektam, vajadzētu būt viegli pieejamai 
un viegli saprotamai, tai skaitā būtu 
jāizmanto skaidra un vienkārša valoda.

(28) Lai īstenotu savas tiesības, 
informācijai, kura sniedzama datu 
subjektam, vajadzētu būt viegli pieejamai 
un viegli saprotamai, tai skaitā būtu 
jāizmanto skaidra un vienkārša valoda. Šī 
informācija jāpielāgo datu subjekta 
vajadzībām, nepieciešamības gadījumā 
izmantojot vienkāršu valodu un/vai
svešvalodu.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai īstenotu savas tiesības, 
informācijai, kura sniedzama datu 
subjektam, vajadzētu būt viegli pieejamai 
un viegli saprotamai, tai skaitā būtu 
jāizmanto skaidra un vienkārša valoda.

(28) Lai īstenotu savas tiesības, 
informācijai, kura sniedzama datu 
subjektam, vajadzētu būt viegli pieejamai 
un viegli saprotamai, tai skaitā būtu 
jāizmanto skaidra un vienkārša valoda, jo 
īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Nathalie Griesbeck

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai īstenotu savas tiesības, 
informācijai, kura sniedzama datu 
subjektam, vajadzētu būt viegli pieejamai 
un viegli saprotamai, tai skaitā būtu 
jāizmanto skaidra un vienkārša valoda.

(28) Lai īstenotu savas tiesības, 
informācijai, kura sniedzama datu 
subjektam, vajadzētu būt viegli pieejamai 
un viegli saprotamai, tai skaitā būtu 
jāizmanto skaidra un vienkārša valoda. Ja 
datu subjekts ir bērns, sniedzamā 
informācija ir jāpielāgo viņa izpratnes 
līmenim. Papildus var tikt sniegta arī 
personiska palīdzība.

Or. fr

Grozījums Nr. 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai īstenotu savas tiesības, 
informācijai, kura sniedzama datu 
subjektam, vajadzētu būt viegli pieejamai 
un viegli saprotamai, tai skaitā būtu 

(28) Lai īstenotu savas tiesības, 
informācijai, kura sniedzama datu 
subjektam, vajadzētu būt viegli pieejamai 
un viegli saprotamai, tai skaitā būtu 
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jāizmanto skaidra un vienkārša valoda. jāizmanto skaidra un vienkārša valoda.
Īpaši gadījumos, kad datu subjekts ir 
bērns, šī informācija būtu jāsniedz 
bērnam piemērotā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Godprātīgas apstrādes princips 
nozīmē, ka datu subjektiem vajadzētu būt 
informētiem jo īpaši par apstrādes 
darbībām un to nolūkiem, datu 
glabāšanas ilgumu, par piekļuves, 
labošanas vai dzēšanas tiesībām un par 
tiesībām iesniegt sūdzību. Ja datus vāc no 
datu subjekta, datu subjekts būtu 
jāinformē, vai viņam ir pienākums sniegt 
datus un kādas būs sekas, ja viņš šos 
datus nesniegs.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums pielīdzināts 11. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 212
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Godprātīgas apstrādes princips 
nozīmē, ka datu subjektiem vajadzētu būt 
informētiem jo īpaši par apstrādes 

(30) Godprātīgas un pārredzamas 
apstrādes princips nozīmē, ka datu 
subjektiem vajadzētu būt informētiem jo 
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darbībām un to nolūkiem, datu glabāšanas 
ilgumu, par piekļuves, labošanas vai 
dzēšanas tiesībām un par tiesībām iesniegt 
sūdzību. Ja datus vāc no datu subjekta, datu 
subjekts būtu jāinformē, vai viņam ir 
pienākums sniegt datus un kādas būs sekas, 
ja viņš šos datus nesniegs.

īpaši par apstrādes darbībām un to 
nolūkiem, to tiesisko pamatu, datu 
glabāšanas ilgumu, par piekļuves, 
labošanas vai dzēšanas tiesībām un par 
tiesībām iesniegt sūdzību. Ja datus vāc no 
datu subjekta, datu subjekts būtu jāinformē, 
vai viņam ir pienākums sniegt datus un 
kādas būs sekas, ja viņš šos datus nesniegs.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Godprātīgas apstrādes princips 
nozīmē, ka datu subjektiem vajadzētu būt 
informētiem jo īpaši par apstrādes 
darbībām un to nolūkiem, datu glabāšanas 
ilgumu, par piekļuves, labošanas vai 
dzēšanas tiesībām un par tiesībām iesniegt 
sūdzību. Ja datus vāc no datu subjekta, datu 
subjekts būtu jāinformē, vai viņam ir 
pienākums sniegt datus un kādas būs sekas, 
ja viņš šos datus nesniegs.

(30) Godprātīgas apstrādes princips 
nozīmē, ka datu subjektiem vajadzētu būt 
pārredzamā veidā informētiem jo īpaši par 
apstrādes darbībām un to nolūkiem, to 
tiesisko pamatu, datu glabāšanas ilgumu, 
par piekļuves, labošanas vai dzēšanas 
tiesībām un par tiesībām iesniegt sūdzību. 
Ja datus vāc no datu subjekta, datu subjekts 
būtu jāinformē, vai viņam ir pienākums 
sniegt datus un kādas būs sekas, ja viņš šos 
datus nesniegs.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Godprātīgas apstrādes princips 
nozīmē, ka datu subjektiem vajadzētu būt 
informētiem jo īpaši par apstrādes 

(30) Godprātīgas un pārredzamas 
apstrādes princips nozīmē, ka datu 
subjektiem vajadzētu būt informētiem jo 



AM\928472LV.doc 29/141 PE506.127v01-00

LV

darbībām un to nolūkiem, datu glabāšanas 
ilgumu, par piekļuves, labošanas vai 
dzēšanas tiesībām un par tiesībām iesniegt 
sūdzību. Ja datus vāc no datu subjekta, datu 
subjekts būtu jāinformē, vai viņam ir 
pienākums sniegt datus un kādas būs sekas, 
ja viņš šos datus nesniegs.

īpaši par apstrādes darbībām un to 
nolūkiem, datu glabāšanas ilgumu, par 
piekļuves, labošanas vai dzēšanas tiesībām 
un par tiesībām iesniegt sūdzību. Ja datus 
vāc no datu subjekta, datu subjekts būtu 
jāinformē, vai viņam ir pienākums sniegt 
datus un kādas būs sekas, ja viņš šos datus 
nesniegs.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Godprātīgas apstrādes princips 
nozīmē, ka datu subjektiem vajadzētu būt 
informētiem jo īpaši par apstrādes 
darbībām un to nolūkiem, datu glabāšanas 
ilgumu, par piekļuves, labošanas vai 
dzēšanas tiesībām un par tiesībām iesniegt 
sūdzību. Ja datus vāc no datu subjekta, datu 
subjekts būtu jāinformē, vai viņam ir 
pienākums sniegt datus un kādas būs sekas, 
ja viņš šos datus nesniegs.

(30) Godprātīgas un pārredzamas 
apstrādes princips nozīmē, ka datu 
subjektiem vajadzētu būt informētiem jo 
īpaši par apstrādes darbībām un to 
nolūkiem, to tiesisko pamatu, datu 
glabāšanas ilgumu, par piekļuves, 
labošanas vai dzēšanas tiesībām un par 
tiesībām iesniegt sūdzību. Turklāt datu 
subjekts tiks informēts, ja tiek veikta 
profilēšana, kā arī par tās sekām. Ja datus 
vāc no datu subjekta, datu subjekts būtu 
jāinformē, vai viņam ir pienākums sniegt 
datus un kādas būs sekas, ja viņš šos datus 
nesniegs.

Or. en

Pamatojums

Datu subjekti būtu jāinformē par viņu personas datu savākšanas tiesisko pamatu. Tas arī 
nodrošina, ka datu pārzinis vienmēr būs informēts par savu darbību tiesisko pamatu laikā, 
kad tas vāc personas datus. Ja tiek veikta profilēšana, par to būtu jāsniedz informācija.

Grozījums Nr. 216
Jan Mulder
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Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Jebkurai personai vajadzētu būt 
tiesībām piekļūt datiem, kas par viņu 
savākti, un būtu jāvar viegli izmantot šīs 
tiesības, lai apzinātu un pārbaudītu 
apstrādes likumību. Tādēļ katram datu 
subjektam vajadzētu būt tiesībām zināt par 
apstrādi un saņemt paziņojumu jo īpaši par 
nolūkiem, kuriem dati tiek apstrādāti, un 
apstrādes laikposmu, par to, kuri saņēmēji 
saņems datus, tai skaitā trešajās valstīs. 
Datu subjektiem būtu jāvar saņemt savu 
apstrādāto personas datu kopiju.

(32) Jebkurai personai vajadzētu būt 
tiesībām piekļūt datiem, kas par viņu 
savākti, un būtu jāvar viegli izmantot šīs 
tiesības, lai apzinātu un pārbaudītu 
apstrādes likumību. Tādēļ katram datu 
subjektam vajadzētu būt tiesībām zināt par 
apstrādi, ja iespējams, jau pirms tās, un 
saņemt paziņojumu jo īpaši par nolūkiem, 
kuriem dati tiek apstrādāti, un apstrādes 
laikposmu, kā arī par to, kuri saņēmēji 
saņems datus, tai skaitā trešās valstīs. Datu 
subjektiem būtu jāvar saņemt savu 
apstrādāto personas datu kopiju.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jāļauj dalībvalstīm pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem atliek, ierobežo vai 
nesniedz datu subjektiem informāciju vai 
piekļuvi saviem personas datiem, ciktāl 
šāds pilnīgs vai daļējs ierobežojums, ņemot 
vērā skartās personas likumīgās intereses, 
ir nepieciešams un samērīgs pasākums 
demokrātiskā sabiedrībā, lai novērstu, ka 
tiek traucēta oficiāla vai tiesas pārbaude, 
izmeklēšana vai procedūra, lai novērstu, ka 
tiek ietekmēta noziedzīgu nodarījumu 
novēršana, atklāšana, izmeklēšana, 
saukšana pie atbildības par tiem vai 
kriminālsodu izpilde, lai aizsargātu 
sabiedrības vai valsts drošību vai lai 
aizsargātu datu subjektu vai citu personu 

(33) Būtu jāļauj dalībvalstīm pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem atliek vai ierobežo 
datu subjektiem informāciju vai piekļuvi 
saviem personas datiem, ciktāl šāds pilnīgs 
vai daļējs ierobežojums, ņemot vērā skartās 
personas pamattiesības un likumīgās 
intereses, ir nepieciešams un samērīgs 
pasākums demokrātiskā sabiedrībā, lai 
novērstu, ka tiek traucēta oficiāla vai tiesas 
pārbaude, izmeklēšana vai procedūra, lai 
novērstu, ka tiek ietekmēta noziedzīgu 
nodarījumu novēršana, atklāšana, 
izmeklēšana, saukšana pie atbildības par 
tiem vai kriminālsodu izpilde, lai 
aizsargātu sabiedrības drošību vai lai 
aizsargātu datu subjektu vai citu personu 
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tiesības un brīvības. tiesības un brīvības.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jāļauj dalībvalstīm pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem atliek, ierobežo vai 
nesniedz datu subjektiem informāciju vai 
piekļuvi saviem personas datiem, ciktāl 
šāds pilnīgs vai daļējs ierobežojums, ņemot 
vērā skartās personas likumīgās intereses, 
ir nepieciešams un samērīgs pasākums 
demokrātiskā sabiedrībā, lai novērstu, ka 
tiek traucēta oficiāla vai tiesas pārbaude, 
izmeklēšana vai procedūra, lai novērstu, ka 
tiek ietekmēta noziedzīgu nodarījumu 
novēršana, atklāšana, izmeklēšana, 
saukšana pie atbildības par tiem vai 
kriminālsodu izpilde, lai aizsargātu 
sabiedrības vai valsts drošību vai lai 
aizsargātu datu subjektu vai citu personu 
tiesības un brīvības.

(33) Būtu jāļauj dalībvalstīm pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem atliek vai ierobežo 
datu subjektiem informāciju vai piekļuvi 
saviem personas datiem, ciktāl šāds pilnīgs 
vai daļējs ierobežojums, ņemot vērā skartās 
personas pamattiesības un likumīgās 
intereses, ir patiesi nepieciešams un 
samērīgs pasākums demokrātiskā 
sabiedrībā, lai novērstu, ka tiek traucēta 
oficiāla vai tiesas pārbaude, izmeklēšana 
vai procedūra, lai novērstu, ka tiek 
ietekmēta noziedzīgu nodarījumu 
novēršana, atklāšana, izmeklēšana, 
saukšana pie atbildības par tiem vai 
kriminālsodu izpilde, lai aizsargātu 
sabiedrības vai valsts drošību vai lai 
aizsargātu datu subjektu vai citu personu 
tiesības un brīvības.

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums par tiesību uz informāciju ierobežojumiem. (Sk. 11. panta 4. punkta ievaddaļas 
jauno formulējumu.)

Grozījums Nr. 219
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Visām personām vajadzētu būt 
tiesībām, lai neprecīzi personas dati, kas uz 
tām attiecas, tiktu laboti, un tiesībām uz 
datu dzēšanu, ja šādu datu apstrāde 
neatbilst galvenajiem principiem, kuri 
noteikti šajā direktīvā. Ja personas dati tiek 
apstrādāti kriminālizmeklēšanas un tiesas 
procesa gaitā, labojumus, tiesības uz 
informāciju, piekļuvi, dzēšanu un apstrādes 
ierobežošanu var īstenot saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem par tiesvedību.

(36) Visām personām vajadzētu būt 
tiesībām, lai neprecīzi personas dati, kas uz 
tām attiecas, tiktu laboti, un tiesībām uz 
datu dzēšanu, ja šādu datu apstrāde 
neatbilst principiem, kuri noteikti šajā 
direktīvā. Ja personas dati tiek apstrādāti 
kriminālizmeklēšanas un tiesas procesa 
gaitā, labojumus, tiesības uz informāciju, 
piekļuvi, dzēšanu un apstrādes 
ierobežošanu var īstenot saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem par tiesvedību.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Datu subjektu tiesību un brīvību 
aizsardzībai attiecībā uz personas datu 
apstrādi ir nepieciešams, lai tiktu veikti 
pienācīgi tehniskie un organizatoriskie 
pasākumi, lai nodrošinātu šīs direktīvas 
prasību izpildi. Lai nodrošinātu, ka 
noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
šo direktīvu, ir ievēroti, pārzinim būtu 
jāpieņem vadlīnijas un jāīsteno atbilstoši 
pasākumi, kas jo īpaši atbilst integrētas 
datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc 
noklusējuma principiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pt

Grozījums Nr. 221
Axel Voss
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Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Datu subjekta tiesību un brīvību 
aizsardzība, kā arī pārziņa un 
apstrādātāja pienākumi un atbildība, 
prasa skaidri sadalīt pienākumus saskaņā 
ar šo direktīvu, tostarp arī tajos 
gadījumos, kad pārzinis apstrādes 
nolūkus, nosacījumus un līdzekļus nosaka 
kopā ar citiem pārziņiem vai gadījumos, 
kad apstrādes darbības tiek veiktas 
pārziņa vārdā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums izdarīts tāpēc, ka svītrots 20. pants.

Grozījums Nr. 222
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Ja apstrādes darbības var īpaši 
apdraudēt datu subjektu tiesības un 
brīvības savas būtības, apmēra vai nolūku 
dēļ, pārzinim vai apstrādātājam būtu 
jāveic datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums, kurā jo īpaši būtu jāiekļauj 
paredzētie pasākumi, drošības pasākumi 
un mehānismi, kas nodrošina personas 
datu aizsardzību un uzskatāmi parāda, ka 
ir ievērota šī direktīva.

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Personas datu apstrāde šajā 
sensitīvajā jomā būtu jāveic tikai pēc tam, 
kad ir veikts datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums. Tāpēc dalībvalstīm pirms 
jaunu personas datu apstrādes sistēmu 
izveides būtu jāveic plānoto apstrādes 
darbību ietekmes uz personas datu 
aizsardzību novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai nodrošinātu datu subjektu tiesību 
un brīvību efektīvu aizsardzību ar 
preventīvu pasākumu palīdzību, pārzinim 
un apstrādātajam noteiktos gadījumos 
pirms apstrādes būtu jāapspriežas ar 
uzraudzības iestādi.

(41) Lai nodrošinātu datu subjektu tiesību 
un brīvību efektīvu aizsardzību ar 
preventīvu pasākumu palīdzību, pārzinim 
un apstrādātajam noteiktos gadījumos 
pirms apstrādes būtu jāapspriežas ar 
uzraudzības iestādi. Turklāt, ja datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumā 
norādīts, ka apstrādes darbības var radīt 
augsta līmeņa īpašu apdraudējumu datu 
subjektu tiesībām un brīvībām, 
uzraudzības iestādei pirms darbību 
uzsākšanas būtu jāspēj novērst riskanto 
apstrādi, kas neatbilst šai direktīvai.

Or. en
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Grozījums Nr. 225
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai nodrošinātu datu subjektu tiesību 
un brīvību efektīvu aizsardzību ar 
preventīvu pasākumu palīdzību, pārzinim 
un apstrādātajam noteiktos gadījumos 
pirms apstrādes būtu jāapspriežas ar 
uzraudzības iestādi.

(41) Lai nodrošinātu datu subjektu tiesību 
un brīvību efektīvu aizsardzību ar 
preventīvu pasākumu palīdzību, pārzinim 
un apstrādātajam noteiktos gadījumos 
pirms apstrādes būtu jāapspriežas ar 
uzraudzības iestādi. Ja apstrādes darbības 
var radīt augsta līmeņa īpašu 
apdraudējumu datu subjektu tiesībām un 
brīvībām, uzraudzības iestādei pirms 
darbību uzsākšanas būtu jāspēj novērst 
apstrādi, kas neatbilst šai direktīvai, un 
izteikt priekšlikumus šādas situācijas 
labošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var radīt kaitējumu 
attiecīgajai personai, tai skaitā reputācijas 
aizskārumu. Tādēļ, tiklīdz pārzinis uzzina 
par šādu pārkāpumu, tam būtu jāpaziņo par 
pārkāpumu kompetentajai valsts iestādei. 
Personas, kuru datus vai privātumu var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tie varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus. 
Pārkāpumu būtu jāuzskata par tādu, kas 
var negatīvi ietekmēt datu subjekta 
personas datus vai privāto dzīvi, ja tā 

(42) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var radīt kaitējumu 
attiecīgajai personai, tai skaitā reputācijas 
aizskārumu. Tādēļ, tiklīdz pārzinis uzzina 
par šādu pārkāpumu, tam būtu jāpaziņo par 
pārkāpumu kompetentajai valsts iestādei. 
Personas, kuru datus vai privātumu var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tās varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus. 
Pārkāpums būtu jāuzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 
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rezultātā iespējama, piemēram, identitātes 
zādzība vai viltošana, fizisks kaitējums, 
nopietns pazemojums vai reputācijas 
aizskārums saistībā ar personas datu 
apstrādi.

iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums, 
vai ekonomiski zaudējumi, vai sociāls 
kaitējums saistībā ar personas datu 
apstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var radīt kaitējumu 
attiecīgajai personai, tai skaitā reputācijas 
aizskārumu. Tādēļ, tiklīdz pārzinis uzzina 
par šādu pārkāpumu, tam būtu jāpaziņo par 
pārkāpumu kompetentajai valsts iestādei. 
Personas, kuru datus vai privātumu var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tie varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus. 
Pārkāpumu būtu jāuzskata par tādu, kas 
var negatīvi ietekmēt datu subjekta 
personas datus vai privāto dzīvi, ja tā 
rezultātā iespējama, piemēram, identitātes 
zādzība vai viltošana, fizisks kaitējums, 
nopietns pazemojums vai reputācijas 
aizskārums saistībā ar personas datu 
apstrādi.

(42) Ja uz personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem nereaģē pienācīgi un 
savlaicīgi, tie var radīt kaitējumu 
attiecīgajai personai, tai skaitā reputācijas 
aizskārumu. Tādēļ, tiklīdz pārzinis uzzina 
par šādu pārkāpumu, tam būtu jāpaziņo par 
pārkāpumu kompetentajai valsts iestādei. 
Personas, kuru datus vai privātumu var 
negatīvi ietekmēt šis pārkāpums, būtu bez 
kavēšanās jāinformē, lai tās varētu veikt 
nepieciešamos piesardzības pasākumus. 
Pārkāpums būtu jāuzskata par tādu, kas var 
negatīvi ietekmēt datu subjekta personas 
datus vai privāto dzīvi, ja tā rezultātā 
iespējama, piemēram, identitātes zādzība 
vai viltošana, fizisks kaitējums, nopietns 
pazemojums vai reputācijas aizskārums.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums



AM\928472LV.doc 37/141 PE506.127v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Nosakot sīki izstrādātus noteikumus 
par formātu un kārtību, kādā jāpaziņo par 
personas datu aizsardzības pārkāpumiem, 
būtu pienācīgi jāņem vērā apstākļi, kādos 
noticis pārkāpums, tostarp tas, vai 
personas dati ir bijuši aizsargāti ar 
piemērotiem tehniskiem aizsarglīdzekļiem, 
ar kuru palīdzību var efektīvi ierobežot 
ļaunprātīgas izmantošanas iespējamību. 
Turklāt, izstrādājot šādus noteikumus un 
kārtību, būtu jāņem vērā kompetento 
iestāžu likumīgās intereses gadījumos, 
kad priekšlaicīga izpaušana varētu 
nevajadzīgi kavēt pārkāpuma apstākļu 
izmeklēšanu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums pielīdzināts 28. un 29. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 229
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Nosakot sīki izstrādātus noteikumus 
par formātu un kārtību, kādā jāpaziņo par 
personas datu aizsardzības pārkāpumiem, 
būtu pienācīgi jāņem vērā apstākļi, kādos 
noticis pārkāpums, tostarp tas, vai personas 
dati ir bijuši aizsargāti ar piemērotiem 
tehniskiem aizsarglīdzekļiem, ar kuru 
palīdzību var efektīvi ierobežot 
ļaunprātīgas izmantošanas iespējamību. 
Turklāt, izstrādājot šādus noteikumus un 
kārtību, būtu jāņem vērā kompetento 
iestāžu likumīgās intereses gadījumos, kad 
priekšlaicīga izpaušana varētu nevajadzīgi 

(43) Nosakot sīki izstrādātus noteikumus 
par formātu un kārtību, kādā jāpaziņo par 
personas datu aizsardzības pārkāpumiem, 
būtu pienācīgi jāņem vērā apstākļi, kādos 
noticis pārkāpums, tostarp tas, vai personas 
dati ir bijuši aizsargāti ar piemērotiem 
tehniskiem aizsarglīdzekļiem, ar kuru 
palīdzību var efektīvi ierobežot 
ļaunprātīgas izmantošanas iespējamību. 
Turklāt, izstrādājot šādus noteikumus un 
kārtību, būtu jāņem vērā kompetento 
iestāžu likumīgās intereses gadījumos, kad 
priekšlaicīga izpaušana varētu nevajadzīgi 
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kavēt pārkāpuma apstākļu izmeklēšanu. kavēt pārkāpuma apstākļu izmeklēšanu.
Šifrēšanas atslēgas nebūtu uzskatāmas 
par neuzlaužamām.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Daži datu apstrādes veidi, 
piemēram, profilēšana, sensitīvu datu 
kategoriju apstrāde, sabiedrībai brīvi 
pieejamu vietu uzraudzība (tostarp video 
novērošana), kā arī ģenētisko un 
biometrisko datu vai datu par bērniem 
apstrāde, rada īpašu risku. Lai novērstu 
šo risku, pārziņiem būtu jāveic ietekmes 
uz pamattiesību ievērošanu novērtējums, 
ja tie plāno īstenot šāda veida datu 
apstrādi. Novērtējumā būtu jāizskaidro 
minētie riski un pasākumi, kas tiek veikti 
to novēršanai, jo īpaši attiecībā uz 
diskrimināciju. Pārziņiem būtu arī 
jānoskaidro datu subjektu vai viņu 
pārstāvju viedoklis šajā jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Pārzinim vai apstrādātajam būtu 
jānosaka persona, kura palīdzētu pārzinim 
vai apstrādātājam uzraudzīt to noteikumu 

(44) Pārzinim vai apstrādātajam būtu 
jānosaka persona, kura palīdzētu pārzinim 
vai apstrādātājam uzraudzīt to noteikumu 
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ievērošanu, kuri pieņemti, pamatojoties uz 
šo direktīvu. Datu apstrādes amatpersonu 
var iecelt vairākas kompetentās iestādes 
vienības kopīgi. Datu aizsardzības 
inspektoriem ir jābūt spējīgiem veikt savus 
pienākumus un uzdevumus neatkarīgi un 
efektīvi.

ievērošanu, kuri pieņemti, pamatojoties uz 
šo direktīvu. Datu aizsardzības 
inspektoriem ir jābūt spējīgiem veikt savus 
pienākumus un uzdevumus neatkarīgi un 
efektīvi. Minētie noteikumi ietver 
noteikumus par interešu konfliktu 
novēršanu, pietiekama resursu apjoma 
nodrošināšanu un atbilstošu 
administratīvo procedūru, lai izvairītos no 
pārziņu iejaukšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
nosūtīšana uz trešo valsti tiek veikta tikai, 
ja tā ir nepieciešama, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un pārzinis 
trešā valstī vai starptautiskajā organizācijā 
ir kompetenta iestāde šīs direktīvas 
izpratnē. Nosūtīšana var notikt gadījumos, 
kad Komisija ir nolēmusi, ka attiecīga 
trešā valsts vai starptautiskā organizācija 
nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni 
vai ir noteikti atbilstoši aizsardzības 
pasākami.

(45) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
nosūtīšana uz trešo valsti tiek veikta tikai, 
ja tā ir nepieciešama, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un pārzinis 
trešā valstī vai starptautiskajā organizācijā 
ir kompetenta iestāde šīs direktīvas 
izpratnē.

Or. de

Grozījums Nr. 233
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
nosūtīšana uz trešo valsti tiek veikta tikai, 
ja tā ir nepieciešama, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un pārzinis 
trešā valstī vai starptautiskajā organizācijā 
ir kompetenta iestāde šīs direktīvas 
izpratnē. Nosūtīšana var notikt gadījumos, 
kad Komisija ir nolēmusi, ka attiecīga trešā 
valsts vai starptautiskā organizācija 
nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni
vai ir noteikti atbilstoši aizsardzības 
pasākami.

(45) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
nosūtīšana uz trešo valsti tiek veikta tikai, 
ja tā ir nepieciešama, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu vienu vai vairākus 
konkrētus noziedzīgus nodarījumus, 
sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu
kriminālsodus, un pārzinis trešā valstī vai 
starptautiskajā organizācijā ir kompetenta 
valsts iestāde šīs direktīvas izpratnē. 
Nosūtīšana var notikt gadījumos, kad 
Komisija ir nolēmusi, ka attiecīga trešā 
valsts vai starptautiskā organizācija 
nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni.
Datus, kas nosūtīti kompetentai valsts 
iestādei trešās valstīs, nedrīkstētu 
apstrādāt citos nolūkos, kā vien nolūkos, 
kuriem tie tika nosūtīti.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45a) Tālāka datu nosūtīšana no 
kompetentajām iestādēm trešās valstīs vai 
starptautiskām organizācijām, kurām dati 
tikuši nosūtīti, būtu pieļaujama tikai 
gadījumā, ja šāda tālāka nosūtīšana ir 
nepieciešama tiem pašiem nolūkiem kā 
sākotnējā nosūtīšana un ja nākamais 
saņēmējs arī ir kompetenta valsts iestāde. 
Šāda situācija varētu būt, piemēram, 
gadījumā, kad tālāka nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, izmeklētu, 
atklātu vai sauktu pie atbildības par to 
pašu noziedzīgo nodarījumu, kas bijis par 
iemeslu sākotnējai datu nosūtīšanai, vai 
lai izpildītu to pašu kriminālsodu, kas bijis 
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par iemeslu sākotnējai datu nosūtīšanai. 
Tālāka datu nosūtīšana vispārīgos 
tiesībaizsardzības nolūkos nebūtu 
pieļaujama. Turklāt, kompetentajai 
iestādei, kas veikusi sākotnējo datu 
nosūtīšanu, būtu jāsniedz piekrišana 
tālākai šo datu nosūtīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(46) Komisija var nolemt attiecībā uz visu 
Savienību, ka konkrēta trešā valsts, trešās 
valsts teritorija vai starptautiska 
organizācija nodrošina pietiekamu datu 
aizsardzības līmeni, tādējādi nodrošinot 
tiesisko noteiktību un vienotību visā 
Savienībā attieksmē pret trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, par kurām 
uzskata, ka tās nodrošina šādu aizsardzības 
līmeni. Šādos gadījumos personas datus uz 
šīm valstīm var nosūtīt un nav vajadzīgs 
saņemt nekādu citu atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Komisija var nolemt attiecībā uz visu 
Savienību, ka konkrēta trešā valsts, trešās 

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

valsts teritorija vai apstrādes nozare, vai 
starptautiska organizācija nodrošina 
pietiekamu datu aizsardzības līmeni, 
tādējādi nodrošinot tiesisko noteiktību un 
vienotību visā Savienībā attieksmē pret 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, par kurām uzskata, ka tās 
nodrošina šādu aizsardzības līmeni. Šādos 
gadījumos personas datus uz šīm valstīm 
vai starptautiskajām organizācijām var 
nosūtīt un nav vajadzīgs saņemt nekādu 
citu atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Komisija tāpat būtu jāvar atzīt, ka 
trešā valsts, trešās valsts teritorija vai 
apstrādes nozare, vai starptautiska 
organizācija nenodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni. Attiecīgi personas datu 
nosūtīšana uz šo trešo valsti būtu 
jāaizliedz, izņemot gadījumus, kad tā 
balstās uz starptautisku nolīgumu, 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem vai 
atkāpi. Būtu jāparedz noteikumi par 
apspriešanās procesu starp Komisiju un 
šādu trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju. Tomēr šādam Komisijas 
lēmumam nebūtu jāskar iespēja veikt 
nosūtīšanu, balstoties uz atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem vai uz atkāpi, 
kas paredzēta direktīvā.

(48) Komisijai tāpat būtu jāvar atzīt, ka 
trešā valsts, trešās valsts teritorija vai 
apstrādes nozare, vai starptautiska 
organizācija nenodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni. Attiecīgi personas datu 
nosūtīšana uz šo trešo valsti būtu 
jāaizliedz, izņemot gadījumus, kad tā 
balstās uz starptautisku nolīgumu, kas 
nodrošina obligāto aizsardzības līmeni, 
kas paredzēts šajā direktīvā, vai atkāpi. 
Būtu jāparedz noteikumi par apspriešanās 
procesu starp Komisiju un šādu trešo valsti 
vai starptautisku organizāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 238
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Komisija tāpat būtu jāvar atzīt, ka 
trešā valsts, trešās valsts teritorija vai 
apstrādes nozare, vai starptautiska 
organizācija nenodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni. Attiecīgi personas datu 
nosūtīšana uz šo trešo valsti būtu 
jāaizliedz, izņemot gadījumus, kad tā 
balstās uz starptautisku nolīgumu, 
atbilstošiem aizsardzības pasākumiem vai 
atkāpi. Būtu jāparedz noteikumi par 
apspriešanās procesu starp Komisiju un 
šādu trešo valsti vai starptautisku 
organizāciju. Tomēr šādam Komisijas 
lēmumam nebūtu jāskar iespēja veikt 
nosūtīšanu, balstoties uz atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem vai uz atkāpi, kas 
paredzēta direktīvā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pt

Grozījums Nr. 239
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Nosūtīšana, kas nebalstās uz šādu 
lēmumu par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību, būtu jāatļauj tikai gadījumā, 
ja juridiski saistošā instrumentā ir noteikti 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, kuri 
nodrošina personas datu aizsardzību, vai ja 
pārzinis vai apstrādātājs ir izvērtējis visas 
datu nosūtīšanas darbības vai darbību 
kopuma apstākļus un, pamatojoties uz šo 
novērtējumu, uzskata, ka pastāv atbilstoši 

(49) Nosūtīšana, kas nebalstās uz šādu 
lēmumu par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību, būtu jāatļauj tikai gadījumā, 
ja juridiski saistošā instrumentā ir noteikti 
atbilstoši aizsardzības pasākumi, kuri 
nodrošina personas datu aizsardzību. 
Gadījumos, kad nepastāv iemesli, lai 
atļautu datu nosūtīšanu, būtu jāatļauj 
atkāpes, ja tās ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu datu subjekta vai citas fiziskas 
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aizsardzības pasākumi personas datu 
aizsardzībai. Gadījumos, kad nepastāv 
iemesli, lai atļautu datu nosūtīšanu, būtu 
jāatļauj atkāpes, ja tās ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu datu subjekta vai citas 
personas īpaši svarīgas intereses vai 
aizsargātu datu subjekta likumīgas 
intereses, ja to nosaka tās dalībvalsts 
likums, kura nosūta personas datus, vai ja 
tās ir nepieciešamas, lai novērstu tiešus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai šajā 
dalībvalstī vai trešā valstī, vai individuālos 
gadījumos — lai novērstu, izmeklētu, 
atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu 
pie atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, vai atsevišķos gadījumos —
lai pamatotu, īstenotu vai aizstāvētu 
tiesiskus prasījumus.

personas īpaši svarīgas intereses vai 
aizsargātu datu subjekta likumīgas 
intereses, ja to nosaka tās dalībvalsts 
likums, kura nosūta personas datus, vai ja 
tās ir nepieciešamas, lai novērstu tiešus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai šajā 
dalībvalstī vai trešā valstī, vai individuālos 
gadījumos — lai novērstu, izmeklētu, 
atklātu konkrētus noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, vai atsevišķos 
gadījumos — lai pamatotu, īstenotu vai 
aizstāvētu tiesiskus prasījumus. Ja 
Komisija ir pieņēmusi lēmumu par 
aizsardzības līmeņa nepietiekamību, 
atkāpes būtu jāatļauj tikai gadījumos, kad 
datu nosūtīšana ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu datu subjekta vai citas 
personas īpaši svarīgas intereses, vai kad 
tā ir būtiska, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai 
dalībvalstī vai trešā valstī. Jebkurā 
gadījumā šīs atkāpes būtu attiecīgi 
jāinterpretē. Atkāpes jo īpaši nebūtu 
jāizmanto nolūkā atļaut biežu, masveidīgu 
vai strukturālu datu nosūtīšanu. Arī 
nosūtot datus par atsevišķiem 
gadījumiem, datu apjomam jāaprobežojas 
ar patiesi nepieciešamo. Turklāt, visi 
saskaņā ar atkāpi veiktie nosūtīšanas 
gadījumi būtu visaptveroši jādokumentē. 
Šī dokumentācija pēc pieprasījuma būtu 
jādara pieejama uzraudzības iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Nosacījumi, lai kļūtu par uzraudzības 
iestādes locekli, katrā dalībvalstī būtu 

(54) Nosacījumi, lai kļūtu par uzraudzības 
iestādes locekli, katrā dalībvalstī būtu 
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jānosaka ar likumu un jo īpaši būtu 
jānodrošina, ka šos locekļus amatā ieceļ vai 
nu dalībvalsts parlaments, vai valdība,
turklāt būtu jāiekļauj noteikumi par locekļu 
kvalifikāciju un statusu.

jānosaka ar likumu un jo īpaši būtu 
jānodrošina, ka šos locekļus amatā ieceļ 
dalībvalsts parlaments, turklāt būtu 
jāiekļauj noteikumi par locekļu 
kvalifikāciju un statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Kaut arī šī direktīva ir piemērojama 
arī valsts tiesu darbībai, ja tiesa personas 
datus apstrādā, veicot tiesas spriešanas 
funkciju, šāda apstrāde nebūtu jāiekļauj 
uzraudzības iestādes kompetencē, lai 
saglabātu tiesnešu neatkarību, pildot savus 
uzdevumus. Tomēr šo izņēmumu būtu 
jāattiecina tikai uz tiesas spriešanas 
darbībām tiesas lietā, tas nebūtu 
jāattiecina uz citām darbībām, kurās
tiesneši varētu būt iesaistīti saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem.

(55) Kaut arī šī direktīva ir piemērojama 
arī valsts tiesu darbībai, ja tiesa personas 
datus apstrādā, veicot tiesas spriešanas 
funkciju, šāda apstrāde nebūtu jāiekļauj 
uzraudzības iestādes kompetencē, lai 
saglabātu tiesnešu neatkarību, pildot savus 
uzdevumus.

Or. de

Grozījums Nr. 242
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Lai nodrošinātu konsekventu šīs 
direktīvas piemērošanas uzraudzību un 
izpildi visā Savienībā, uzraudzības 
iestādēm katrā dalībvalstī būtu jābūt 
vieniem un tiem pašiem uzdevumiem un 

svītrots
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efektīvām pilnvarām, ietverot 
izmeklēšanas pilnvaras, juridiski saistošas 
iejaukšanās pilnvaras, tiesības pieņemt 
lēmumus un lemt par sankcijām, jo īpaši 
fizisku personu sūdzību gadījumos, un 
tiesības iesaistīties juridiskās procedūrās.

Or. de

Grozījums Nr. 243
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Katrai uzraudzības iestādei būtu jābūt 
tiesīgai uzklausīt jebkura datu subjekta 
sūdzību un izmeklēt to. Uz sūdzības 
pamata sākta izmeklēšana būtu jāveic 
tādā apjomā, kāds ir nepieciešams 
konkrētajā lietā, pakļaujot to tiesas 
kontrolei. Uzraudzības iestādei saprātīgā 
termiņā būtu jāinformē datu subjekts par 
sūdzības virzību un iznākumu. Ja lietā ir 
nepieciešama papildus izmeklēšana vai 
koordinācija ar citu uzraudzības iestādi, 
datu subjektam būtu jāsniedz starpposma 
informācija.

(57) Katrai uzraudzības iestādei būtu jābūt 
tiesīgai uzklausīt jebkura datu subjekta 
sūdzību un izmeklēt to. Uzraudzības 
iestādei saprātīgā termiņā būtu jāinformē 
datu subjekts par sūdzības virzību un 
iznākumu. Ja lietā ir nepieciešama papildus 
izmeklēšana vai koordinācija ar citu 
uzraudzības iestādi, datu subjektam būtu 
jāsniedz starpposma informācija.

Or. de

Pamatojums

Grozījums izdarīts tāpēc, ka 50. pantā svītrotas asociāciju un struktūru tiesības iesniegt 
sūdzības.

Grozījums Nr. 244
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir datu subjektu 
tiesību un interešu aizsardzība attiecībā uz 
viņu datu aizsardzību un kas ir izveidota 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, būtu 
jābūt tiesībām iesniegt sūdzību vai 
tiesībām vērsties tiesā datu subjektu 
vārdā, ja tie to ir atbilstoši pilnvarojuši, 
vai iesniegt savu sūdzību neatkarīgi no 
datu subjekta sūdzības, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
pārkāpums.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums izdarīts tāpēc, ka 50. pantā svītrotas asociāciju un struktūru tiesības iesniegt 
sūdzības.

Grozījums Nr. 245
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir datu subjektu 
tiesību un interešu aizsardzība attiecībā uz 
viņu datu aizsardzību un kas ir izveidota 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, būtu 
jābūt tiesībām iesniegt sūdzību vai tiesībām 
vērsties tiesā datu subjektu vārdā, ja tie to 
ir atbilstoši pilnvarojuši, vai iesniegt savu 
sūdzību neatkarīgi no datu subjekta 
sūdzības, ja tā uzskata, ka ir noticis 
personas datu aizsardzības pārkāpums.

(61) Jebkurai struktūrai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir fizisku personu
tiesību un interešu aizsardzība un kas ir 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem, būtu jābūt tiesībām iesniegt 
sūdzību vai tiesībām vērsties tiesā datu 
subjektu vārdā vai iesniegt savu sūdzību 
neatkarīgi no datu subjekta sūdzības, ja tā 
uzskata, ka ir noticis personas datu 
aizsardzības pārkāpums vai ka pārzinis 
nav ievērojis integrētas datu aizsardzības 
un “datu aizsardzības pēc noklusējuma” 
principus.
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Or. en

Grozījums Nr. 246
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(64) Jebkuri zaudējumi, neskatoties uz to, 
vai tie ir finansiāli vai citāda veida 
zaudējumi, kurus persona var ciest 
nelikumīgas apstrādes rezultātā, būtu 
jākompensē pārzinim vai apstrādātājam, 
kuru var atbrīvot no atbildības tikai tad, ja 
tas pierāda, ka nav atbildīgs par 
zaudējumiem, īpaši gadījumos, kad tas 
pierāda datu subjekta vainu vai force 
majeure gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
65.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65a) Personas datu nosūtīšana citām 
iestādēm vai privātpersonām Savienībā ir 
aizliegta, izņemot, ja nosūtīšanu veic 
saskaņā ar likumu un saņēmējs atrodas 
dalībvalstī, un datu subjekta leģitīmas 
intereses neliedz datus pārsūtīt, un 
nosūtīšana ir nepieciešama īpašā 
gadījumā, lai pārzinis, kas nosūta datus, 
veiktu tam likumīgi uzticētu uzdevumu vai 
novērstu tūlītējus un nopietnus draudus 
sabiedrības drošībai, vai lai novērstu 
privātpersonu tiesību būtisku aizskārumu. 
Pārzinim būtu jāinformē saņēmējs par 
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apstrādes nolūku. Saņēmējs būtu 
jāinformē arī par apstrādes 
ierobežojumiem, un būtu jānodrošina to 
ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
65.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65a) Personas datu nosūtīšana citām 
iestādēm vai privātpersonām Savienībā ir 
aizliegta, izņemot, ja tiek novērsti tūlītēji 
un nopietni draudi sabiedrības drošībai 
vai tiek novērsts privātpersonu tiesību 
būtisks aizskārums. Pārzinim būtu 
jāinformē saņēmējs par apstrādes nolūku. 
Saņēmējs būtu jāinformē arī par 
apstrādes ierobežojumiem, un būtu 
jānodrošina to ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus, 
proti, aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības un, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu brīvu apmaiņu ar personas 
datiem starp kompetentajām iestādēm 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā 

svītrots
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ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. Deleģētie akti jo īpaši 
būtu jāpieņem attiecībā uz personas datu 
aizsardzības pārkāpumu paziņošanu 
uzraudzības iestādei. Ir ļoti svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanās darba ietvaros 
rīkotu atbilstošas apspriešanās, tostarp arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. de

Grozījums Nr. 250
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Lai nodrošinātu vienotus šīs 
direktīvas īstenošanas nosacījumus, kas 
attiecas uz pārziņu un apstrādātāju veikto 
dokumentāciju, apstrādes drošību, jo īpaši 
attiecībā uz šifrēšanas standartiem, 
paziņojumiem par personas datu 
aizsardzības pārkāpumiem uzraudzības 
iestādei un pietiekamu aizsardzības 
līmeni, ko nodrošina trešā valsts vai tās 
teritorija vai apstrādes nozare vai 
starptautiska organizācija, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 251
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68) Pasākumu pieņemšanai, kuri attiecas 
uz pārziņu un apstrādātāju veikto 
dokumentāciju, apstrādes drošību, 
paziņojumiem par personas datu drošības
uzraudzības iestādei un pietiekamu 
aizsardzības līmeni, ko nodrošina trešā 
valsts vai trešās valsts teritorija vai 
apstrādes nozare vai starptautiska 
organizācija, ja šie akti ir vispārēji, būtu 
jāizmanto pārbaudes procedūra.

(68) Pasākumu pieņemšanai, kuri attiecas 
uz pārziņu un apstrādātāju veikto 
dokumentāciju, apstrādes drošību un 
pietiekamu aizsardzības līmeni, ko 
nodrošina trešā valsts vai trešās valsts 
teritorija vai apstrādes nozare, vai 
starptautiska organizācija, ja šie akti ir 
vispārēji, būtu jāizmanto pārbaudes 
procedūra.

Or. de

Grozījums Nr. 252
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus — proti, visās dalībvalstis 
aizsargāt fizisku personu pamattiesības 
un pamatbrīvības un jo īpaši tiesības uz 
personas datu aizsardzību un nodrošināt, 
ka kompetentās iestādes Savienībā brīvi 
apmainās ar personas datiem, — nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka rīcības mēroga un 
iedarbības dēļ šos mērķus var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto 

svītrots
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proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 253
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Nebūtu jāskar īpaši noteikumi, kuri 
iekļauti Savienības aktos, kas pieņemti 
pirms šīs direktīvas pieņemšanas datuma, 
attiecībā uz personas datu apstrādi, ko 
veic kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un kas 
attiecas uz personas datu apstrādi starp 
dalībvalstīm un dalībvalstu noteikto 
iestāžu piekļuvi informācijas sistēmām šīs 
direktīvas darbības jomā, kuras izveidotas, 
pamatojoties uz Līgumiem. Komisijai būtu 
jānovērtē situācija attiecībā uz šīs 
direktīvas saistību ar aktiem, kas pieņemti 
pirms šīs direktīvas pieņemšanas datuma, 
kuri attiecas uz personas datu apstrādi 
starp dalībvalstīm vai noteiktu dalībvalstu 
iestāžu piekļuvi informācijas sistēmām, 
kuras izveidotas, pamatojoties uz 
Līgumiem, lai novērtētu nepieciešamību 
pielāgot šos īpašos noteikumus šai 
direktīvai.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 254
Axel Voss
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Direktīvas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Lai nodrošinātu visaptverošu un 
konsekventu personas datu aizsardzību 
Savienībā, starptautiski nolīgumi, ko 
dalībvalstis noslēgušas pirms šīs 
direktīvas stāšanās spēka, būtu jāgroza 
saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 255
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Lai nodrošinātu visaptverošu un 
konsekventu personas datu aizsardzību 
Savienībā, starptautiski nolīgumi, ko 
dalībvalstis noslēgušas pirms šīs direktīvas 
stāšanās spēka, būtu jāgroza saskaņā ar šo 
direktīvu.

(73) Lai nodrošinātu personas datu
visaptverošu un konsekventu aizsardzību 
Savienībā, starptautiski nolīgumi, ko 
Savienība vai dalībvalstis noslēgušas pirms 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, būtu jāgroza 
saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko kompetentās iestādes 
veic, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 

1. Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko kompetentās iestādes 
veic, lai novērstu draudus sabiedrības 
drošībai, nodrošinātu turpmāko 
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atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus.

kriminālizmeklēšanas procesu, novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem, kā arī izpildītu kriminālsodus.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz draudu novēršanu, ko veic policija, ir sarežģīti nošķirt direktīvas un regulas 
piemērošanas jomas. Ja apdraudējums, kas jānovērš, nav noziedzīgs nodarījums un tāpēc 
policijai attiecīgi nav jānovērš noziedzīgs nodarījums direktīvas priekšlikuma 1. panta 
1. punkta nozīmē, direktīva nav jāpiemēro(piemēram, attiecībā uz bezvēsts pazudušo personu 
datubāzi, pašnāvībām). Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumi pilnībā nav 
piemērojami draudu novēršanas gadījumos.

Grozījums Nr. 257
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis: 2. Šīs direktīvas obligātie noteikumi 
netraucē dalībvalstīm saglabāt vai ieviest 
noteikumus par personas datu 
aizsardzību, kuri nodrošina augstāku 
aizsardzības pakāpi.

Or. de

Pamatojums

Šai direktīvai nebūtu jāaizstāj valstu pašreizējie noteikumi, bet gan jāizveido Eiropas mēroga 
obligātie aizsardzības standarti. Tādēļ ir skaidri jānosaka, ka dalībvalstis drīkst pieņemt 
stingrākus noteikumus.

Grozījums Nr. 258
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis: 2. Šajā direktīvā paredzētie obligātie 
noteikumi neliedz dalībvalstīm saglabāt 
vai ieviest tādus personas datu 
aizsardzības noteikumus, kas nodrošina 
augstāku aizsardzības līmeni. Saskaņā ar 
šo direktīvu dalībvalstis vismaz:

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai nebūtu jāaizstāj valstu pašreizējie noteikumi, bet gan jāizveido Eiropas mēroga 
obligātie aizsardzības standarti. Tādēļ ir skaidri jānosaka, ka dalībvalstis drīkst pieņemt 
stingrākus noteikumus. Norāde uz Juridisko lietu komitejas atzinuma projektu.

Grozījums Nr. 259
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizsargā fizisku personu pamattiesības 
un brīvības un jo īpaši to tiesības uz 
personas datu aizsardzību; un

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 260
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizsargā fizisku personu pamattiesības 
un brīvības un jo īpaši to tiesības uz 

a) aizsargā fizisku personu pamattiesības 
un brīvības un jo īpaši to tiesības uz 
personas datu aizsardzību un privātumu;
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personas datu aizsardzību; un un

Or. pt

Grozījums Nr. 261
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizsargā fizisku personu pamattiesības 
un brīvības un jo īpaši to tiesības uz 
personas datu aizsardzību; un

a) aizsargā fizisku personu pamattiesības 
un brīvības un jo īpaši to tiesības uz 
personas datu aizsardzību un novērš 
jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes vai slimības, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ; un

Or. pt

Grozījums Nr. 262
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina, ka personas datu brīva 
aprite starp kompetentajām iestādēm 
Savienībā nav ierobežota vai aizliegta, 
pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 263
Carlos Coelho
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina, ka personas datu brīva aprite 
starp kompetentajām iestādēm Savienībā 
nav ierobežota vai aizliegta, pamatojoties 
uz iemesliem, kas saistīti ar fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.

b) nodrošina, ka personas datu brīva aprite 
starp kompetentajām iestādēm Savienībā 
nav ierobežota vai aizliegta, pamatojoties 
uz iemesliem, kas saistīti ar fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, saskaņā ar LESD 16. pantā 
paredzēto noteikumu par datu brīvu 
apriti. Datu brīvas aprites noteikums nav 
piemērojams dalībvalstīm, uz kurām šis 
tiesību akts neattiecas.

Or. pt

Grozījums Nr. 264
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina, ka personas datu brīva aprite 
starp kompetentajām iestādēm Savienībā 
nav ierobežota vai aizliegta, pamatojoties 
uz iemesliem, kas saistīti ar fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi.

b) nodrošina, ka personas datu brīva aprite 
starp kompetentajām iestādēm Savienībā 
nav ierobežota vai aizliegta, pamatojoties 
uz iemesliem, kas saistīti ar 
a) apakšpunktā paredzēto aizsardzību.

Or. pt

Grozījums Nr. 265
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro personas datu 2. Šo direktīvu piemēro personas datu 
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apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, un tādu 
personas datu apstrādei, kuri veido daļu no 
kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu 
no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar 
automatizētiem līdzekļiem.

apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, un tādu 
personas datu apstrādei, kuri veido daļu no 
kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu 
no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar 
automatizētiem līdzekļiem. Šo direktīvu 
nepiemēro gadījumos, kad personas dati 
ir ievadīti vai tie ir jāievada datnēs vai 
datņu kopumos, kurus aizpilda papīra 
formātā.

Or. de

Grozījums Nr. 266
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Personas datu apstrādei vai apmaiņai 
starp kompetentajām iestādēm Savienībā 
ir vajadzīgs tiesisks pamatojums 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos. Šī 
direktīva neparedz šādu tiesisku 
pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums: personas datu apstrādei un apmaiņai ar personas datiem vēl ir vajadzīgs 
papildu tiesiskais pamats. Šī direktīva tikai saskaņo datu aizsardzības noteikumus šādos 
gadījumos.

Grozījums Nr. 267
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicot darbību, kas neietilpst Savienības 
tiesību piemērošanas jomā, jo īpaši saistībā 
ar valsts drošību;

a) veicot darbību, kas neietilpst Savienības 
tiesību piemērošanas jomā;

Or. en

Pamatojums

Dažādās dalībvalstīs terminu „valsts drošība” izprot atšķirīgi. Skaidrības labad jābūt 
atsaucei tikai uz „darbību, kas neietilpst Savienības tiesību aktu piemērošanas jomā”, lai 
izvairītos no situācijas, kurā dalībvalstis varētu izmantot valsts drošību kā atrunu, lai 
piemērotu atkāpi tādu datu apstrādei, uz kuriem attiecas šī direktīva.

Grozījums Nr. 268
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicot darbību, kas neietilpst Savienības 
tiesību piemērošanas jomā, jo īpaši saistībā 
ar valsts drošību;

a) veicot darbību, kas neietilpst Savienības 
tiesību piemērošanas jomā;

Or. en

Pamatojums

Dažādās dalībvalstīs terminu „valsts drošība” izprot atšķirīgi. Skaidrības labad jābūt 
atsaucei tikai uz „darbību, kas neietilpst Savienības tiesību aktu piemērošanas jomā”, lai 
izvairītos no situācijas, kurā dalībvalstis varētu izmantot valsts drošību kā atrunu, lai 
piemērotu atkāpi tādu datu apstrādei, uz kuriem attiecas šī direktīva.

Grozījums Nr. 269
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ko veic Savienības iestādēs, struktūrās, 
birojos un aģentūrās.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 270
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ko veic Savienības iestādēs, struktūrās, 
birojos un aģentūrās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 271
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ko veic Savienības iestādēs, struktūrās, 
birojos un aģentūrās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ko veic Savienības iestādēs, struktūrās, 
birojos un aģentūrās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visaptveroša pieeja datu aizsardzībai nozīmē, ka direktīvas darbības jomā ir jāiekļauj arī 
Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras.

Grozījums Nr. 273
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona varētu pamatoti izmantot, 
jo īpaši atsaucoties uz identifikācijas 
numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes 
identifikatoru vai vienu vai vairākiem šai 
personai raksturīgiem fiziskās, 
fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem;

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona, kura strādā kopā ar 
pārzini, varētu pamatoti izmantot, jo īpaši 
atsaucoties uz identifikācijas numuru, 
atrašanās vietas datiem, tiešsaistes 
identifikatoru vai vienu vai vairākiem šai 
personai raksturīgiem fiziskās, 
fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem;

Or. de

Grozījums Nr. 274
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona varētu pamatoti izmantot, 
jo īpaši atsaucoties uz identifikācijas 
numuru, atrašanās vietas datiem, 
tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai 
vairākiem šai personai raksturīgiem 
fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem;

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt vai atlasīt atsevišķi 
vai kopā ar saistītajiem datiem, izmantojot 
līdzekļus, ko pārzinis vai jebkura cita 
fiziska vai juridiska persona varētu 
pamatoti izmantot, jo īpaši atsaucoties uz 
unikālu identifikatoru, atrašanās vietas 
datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu 
vai vairākiem šai personai raksturīgiem 
fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras, sociālās vai 
dzimuma identitātes, vai seksuālās 
orientācijas faktoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona varētu pamatoti izmantot, 
jo īpaši atsaucoties uz identifikācijas 
numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes 
identifikatoru vai vienu vai vairākiem šai 
personai raksturīgiem fiziskās, 
fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem;

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt vai atlasīt, izmantojot 
līdzekļus, ko pārzinis vai jebkura cita 
fiziska vai juridiska persona varētu 
pamatoti izmantot, jo īpaši atsaucoties uz 
identifikācijas numuru vai citu unikālu 
identifikatoru, atrašanās vietas datiem, 
tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai 
vairākiem šai personai raksturīgiem 
fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem;

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
ko pārzinis vai jebkura cita fiziska vai 
juridiska persona varētu pamatoti izmantot, 
jo īpaši atsaucoties uz identifikācijas 
numuru, atrašanās vietas datiem, 
tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai 
vairākiem šai personai raksturīgiem 
fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem;

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši, atsevišķi vai kopā ar saistītajiem 
datiem var identificēt vai atlasīt, 
izmantojot līdzekļus, ko pārzinis vai 
jebkura cita fiziska vai juridiska persona 
varētu pamatoti izmantot, jo īpaši 
atsaucoties uz unikālu identifikatoru, 
atrašanās vietas datiem, tiešsaistes vai 
bezsaistes identifikatoru vai vienu vai 
vairākiem šai personai raksturīgiem 
fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras, sociālās vai 
dzimuma identitātes, vai seksuālās 
orientācijas faktoriem;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labu aizsardzību, jēdzienu „personas dati” un „datu subjekts” definīcija 
nedrīkst būt pārāk šaura. Direktīvai būtu nepārprotami jāattiecas uz datiem, kas pieļauj 
vienīgi „atlasīšanu”, un būtu jābūt skaidram, ka lielākajā daļā gadījumu tiešsaistes vai 
bezsaistes identifikatori ir uzskatāmi par personas datiem. Lai nodrošinātu uz nākotni vērstu 
aizsardzību, ir jāsaglabā jēdzienu „personas dati” un „datu subjekts” plaša definīcija. Šī 
definīcija nodrošina saskaņotību ar datu aizsardzības regulu.

Grozījums Nr. 277
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) “Noziedzīgs nodarījums“ ir arī 
darbība, par ko saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem kā par noteikumu pārkāpumu var 
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piemērot sodu arī administratīvās 
iestādes;

Or. de

Pamatojums

Pamatojoties uz ES Nolīguma par tiesisko palīdzību pilsoņiem 3. pantu.

Grozījums Nr. 278
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) “profilēšana” ir jebkāda automatizēta 
datu apstrāde, kas paredzēta, lai izvērtētu 
konkrētus ar fizisku personu saistītus 
personiskus aspektus vai analizētu vai 
prognozētu jo īpaši fiziskās personas 
ekonomisko situāciju, atrašanās vietu, 
veselību, personīgās vēlmes, uzticamību 
vai uzvedību;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) “profilēšana” ir automatizētas datu 
apstrādes metode, kas ietver fiziskas 
personas kategorijas noteikšanu, jo īpaši,
lai pieņemtu lēmumus attiecībā uz šo 
fizisko personu vai analizētu vai 
prognozētu tās personīgās vēlmes, 
uzvedību un attieksmi;
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Or. pt

Grozījums Nr. 280
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) „apstrādes ierobežošana” ir uzglabātu 
personas datu iezīmēšana ar mērķi 
ierobežot to apstrādi nākotnē;

4) “bloķēšana” ir uzglabātu personas datu 
iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi 
nākotnē;

Or. de

Grozījums Nr. 281
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) “personas datu aizsardzības pārkāpums”
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā 
notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

9) “personas datu aizsardzības pārkāpums”
ir nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

Or. en

Grozījums Nr. 282
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) “personas datu aizsardzības pārkāpums”
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā 
notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

9) “personas datu aizsardzības pārkāpums”
ir nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem;

Or. en

Pamatojums

Nav svarīgi, kas ir personas datu aizsardzības pārkāpuma iemesls. Drošības pārkāpuma vietā 
tas var notikt arī nejauši, nevērības rezultātā vai citu iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 283
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) “kompetentās iestādes” ir visas 
publiskās iestādes, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana, saukšana pie 
atbildības par tiem vai kriminālsodu 
izpilde;

14) “kompetentās iestādes” ir visas 
publiskās iestādes, kuru kompetencē 
saskaņā ar katras dalībvalsts attiecīgajiem 
tiesību aktiem ir noziedzīgu nodarījumu 
novēršana, izmeklēšana, atklāšana, 
saukšana pie atbildības par tiem vai 
kriminālsodu izpilde;

Or. pt

Grozījums Nr. 284
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15a) “iezīmēšana” ir uzglabātu personas 
datu iezīmēšana bez nolūka ierobežot to 
apstrādi nākotnē;

Or. nl

Pamatojums

Direktīvas priekšlikuma teksts ir saskaņots ar pamatlēmumu par datu aizsardzību (2. panta 
j) punkts). Direktīvas 16. pantā ir norādīts, ka pārzinim ir jāiezīmē dati. Tomēr jēdziens 
„iezīmēšana” tajā nav definēts. Ar šo grozījumu šī nepilnība tiek labota.

Grozījums Nr. 285
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15a) “integrēta datu aizsardzība” ir datu 
aizsardzības integrēšana visā tehnoloģijas 
dzīves ciklā, sākot ar tās izstrādi līdz 
ieviešanai, izmantošanai un izņemšanai 
no tirgus;

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek pievienota integrētas datu aizsardzības definīcija, jo šis jēdziens ir 
izmantots direktīvā.

Grozījums Nr. 286
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15b) “datu aizsardzība pēc noklusējuma” 
ir privātuma iespēju noteikšana attiecībā 
uz produktiem un pakalpojumiem 
saskaņā ar tādiem vispārīgiem datu 
aizsardzības principiem kā pārredzamība, 
datu minimizēšana, mērķa ierobežošana, 
datu integritāte, datu uzglabāšanas 
termiņu minimizēšana, datu subjektu 
darbības joma un atbildība;

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek pievienota datu aizsardzības pēc noklusējuma definīcija, jo šis jēdziens ir 
izmantots direktīvā.

Grozījums Nr. 287
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15a) “datu padarīšana par anonīmiem” ir 
tāda datu pārveidošana, lai attiecīgo 
informāciju vairs nevarētu piedēvēt 
konkrētai fiziskai personai, vai arī šāda 
piedēvēšana varētu būt saistīta ar 
nesamērīgu laika, izmaksu un darba 
ieguldījumu;

Or. de

Grozījums Nr. 288
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15b) “Eiropas Savienības informācijas 
sistēmas” ir tikai tādas informācijas 
sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
Trešās daļas V sadaļas 4. vai 5. nodaļu vai 
saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 289
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15c) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un 
nepārprotama norāde uz datu subjekta 
vēlmēm, ar kuru datu subjekts vai nu 
paziņojuma, vai skaidras apstiprinošas 
darbības veidā sniedz piekrišanu savu 
personas datu apstrādei;

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek paredzēti konkrēti noteikumi attiecībā uz datu subjekta piekrišanu. Lai 
gan pilsoņu un valsts interešu līmeņi principā nevar būt vienādi, atsevišķos gadījumos 
piekrišana var būt pamatots iemesls, piemēram, lai veiktu DNS masveida analīzes.

Grozījums Nr. 290
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15d) “kompetentās iestādes” ir visas 
publiskās iestādes, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
izmeklēšana, atklāšana, saukšana pie 
atbildības par tiem vai kriminālsodu 
izpilde, ieskaitot Eiropas Savienības 
iestādes, struktūras, birojus un aģentūras;

Or. de

Grozījums Nr. 291
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) godprātīgi un likumīgi apstrādātiem; a) godprātīgi un likumīgi apstrādātiem
pamatotā un pārbaudāmā veidā;

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā direktīvas teksts pielīdzināts Regulai par datu aizsardzību. Tā kā tiek īstenota 
tiesību aktu kopuma pieeja, abos tiesību aktos jāpiemēro vieni un tie paši datu apstrādes 
principi.

Grozījums Nr. 292
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) godprātīgi un likumīgi apstrādātiem; a) apstrādātiem likumīgi, godprātīgi un 
datu subjektam pārredzamā veidā;

Or. en
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Pamatojums

Grozījums, kas pilnībā atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas priekšlikuma grozījumam.

Grozījums Nr. 293
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) godprātīgi un likumīgi apstrādātiem; a) godprātīgi un likumīgi, kā arī
pārredzamā veidā apstrādātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) godprātīgi un likumīgi apstrādātiem; a) apstrādātiem godprātīgi un likumīgi, kā 
arī datu subjektam pārredzamā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vāktiem konkrētiem, skaidriem un 
likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk 
apstrādāt ar šiem nolūkiem
nesavienojamā veidā;

b) vāktiem konkrētiem, skaidriem un 
likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk 
izmantot citiem nolūkiem, pat ja tie ir 
savienojami, ja vien tas nav paredzēts 
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likumā;

Or. pt

Grozījums Nr. 296
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un ne pārlieku 
apjomīgiem, ņemot vērā nolūkus, kādos tos 
apstrādā;

c) mērķim adekvātiem un atbilstīgiem, kā 
arī ierobežotiem līdz vajadzīgajam 
minimālajam standartam, ņemot vērā 
nolūkus, kādos tos apstrādā; tos drīkst 
apstrādāt tikai tad, ja anonimizēta 
apstrāde attiecīgajam apstrādes nolūkam 
nav pietiekama;

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā direktīvas teksts pielīdzināts Regulai par datu aizsardzību. Tā kā tiek īstenota 
tiesību aktu kopuma pieeja, abos tiesību aktos jāpiemēro vieni un tie paši datu apstrādes 
principi.

Grozījums Nr. 297
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un ne pārlieku 
apjomīgiem, ņemot vērā nolūkus, kādos tos 
apstrādā;

c) adekvātiem, atbilstīgiem un pēc iespējas 
ierobežotiem, ņemot vērā nolūkus, kādos 
tos apstrādā;

Or. en



AM\928472LV.doc 73/141 PE506.127v01-00

LV

Grozījums Nr. 298
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un ne pārlieku 
apjomīgiem, ņemot vērā nolūkus, kādos
tos apstrādā;

c) adekvātiem, atbilstīgiem un 
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem tos 
apstrādā; datus apstrādā tikai tad un tikai 
tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, apstrādājot 
informāciju, kas neietver personas datus; 
personas datiem, kas ir privātpersonu vai 
valsts iestāžu īpašumā, var piekļūt tikai, 
lai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus vai 
sodītu par to izdarīšanu atbilstoši 
vajadzībai un proporcionalitātes 
prasībām, kas visām dalībvalstīm 
jānosaka valsts tiesību aktos, ievērojot 
attiecīgos Eiropas Savienības tiesību 
aktus vai starptautiskās publiskās tiesības, 
jo īpaši Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, 
kā to ir interpretējusi Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa;

Or. en

Pamatojums

Svarīgs precizējums, kas palīdz novērst atšķirības starp datu aizsardzības direktīvu un regulu 
un nodrošina, ka tiek reglamentēta personas datu pārņemšana no regulas darbības jomas uz 
direktīvas darbības jomu.

Grozījums Nr. 299
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un ne pārlieku 
apjomīgiem, ņemot vērā nolūkus, kādos

c) adekvātiem, atbilstīgiem un 
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
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tos apstrādā; nepieciešams nolūkiem, kādiem tos 
apstrādā; datus apstrādā tikai tad un tikai 
tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, datus apstrādājot 
mazāk agresīvā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 300
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) precīziem un vajadzības gadījumā tie 
jāatjaunina; jāveic visi pamatoti pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, 
ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek 
apstrādāti, bez kavēšanās tiek dzēsti vai 
laboti;

d) precīziem un atjauninātiem; jāveic visi 
pamatoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
neprecīzi personas dati, ņemot vērā 
nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez 
kavēšanās tiek dzēsti vai laboti;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) precīziem un vajadzības gadījumā tie 
jāatjaunina; jāveic visi pamatoti pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, 
ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek 
apstrādāti, bez kavēšanās tiek dzēsti vai 
laboti;

d) precīziem, regulāri pārbaudītiem 
attiecībā uz to kvalitāti un vajadzības 
gadījumā atjauninātiem; jāveic visi 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi 
personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos 
tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiek dzēsti 
vai laboti;

Or. pt
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Grozījums Nr. 302
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) precīziem un vajadzības gadījumā tie 
jāatjaunina; jāveic visi pamatoti pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, 
ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek 
apstrādāti, bez kavēšanās tiek dzēsti vai 
laboti;

d) precīziem un atjauninātiem; jāveic visi 
pamatoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
neprecīzi personas dati bez kavēšanās tiek 
dzēsti vai laboti;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem personas 
datus apstrādā;

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju, tomēr ne ilgāk, kā 
tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā;

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā direktīvas teksts pielīdzināts Regulai par datu aizsardzību. Tā kā tiek īstenota 
tiesību aktu kopuma pieeja, abos tiesību aktos jāpiemēro vieni un tie paši datu apstrādes 
principi.

Grozījums Nr. 304
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – e punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem personas 
datus apstrādā;

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju vai atlasīšanu ne 
ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, 
kuriem personas datus apstrādā;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) un personas datus apstrādāt ir pārziņa 
pienākums un atbildība, kurš nodrošina 
atbilstību noteikumiem, kas pieņemti, 
pamatojoties uz šo direktīvu.

f) un šos datus drīkst apstrādāt un izmantot 
tikai kompetento iestāžu par datu apstrādi 
atbildīgie darbinieki, veicot savus darba 
pienākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 306
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) un personas datus apstrādāt ir pārziņa 
pienākums un atbildība, kurš nodrošina 
atbilstību noteikumiem, kas pieņemti, 
pamatojoties uz šo direktīvu.

f) un personas datus apstrādāt ir pārziņa 
pienākums un atbildība, kurš attiecībā uz 
katru apstrādes darbību nodrošina un spēj 
parādīt atbilstību noteikumiem, kas 
pieņemti, pamatojoties uz šo direktīvu.

Or. en
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Grozījums Nr. 307
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) un personas datus apstrādāt ir pārziņa 
pienākums un atbildība, kurš nodrošina 
atbilstību noteikumiem, kas pieņemti, 
pamatojoties uz šo direktīvu.

f) un personas datus apstrādāt ir pārziņa 
pienākums un atbildība, kurš attiecībā uz 
katru apstrādes darbību nodrošina un spēj 
parādīt atbilstību noteikumiem, kas 
pieņemti, pamatojoties uz šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas atbilst ziņojuma projektam par datu aizsardzības regulu.

Grozījums Nr. 308
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apstrādātiem tā, lai efektīvi ļautu datu 
subjektam īstenot tiesības, kas izklāstītas 
10. līdz 17. pantā;

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas atbilst ziņojuma projektam par datu aizsardzības regulu.

Grozījums Nr. 309
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pieejamiem tikai tiem kompetento 
iestāžu pienācīgi pilnvarotiem 
darbiniekiem, kuriem tie ir vajadzīgi tiem 
uzticēto uzdevumu veikšanai, tādējādi ir 
jāīsteno stingra lietotāju profilu 
pārvaldības politika;

Or. pt

Grozījums Nr. 310
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datus, kas sākotnēji apstrādāti 1. panta 
1. punktā neminētiem nolūkiem, drīkst 
izmantot vienīgi nolūkā novērst, izmeklēt, 
atklāt noziedzīgus nodarījumus vai saukt 
pie atbildības par tiem, pieņemot, ka dati 
tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošu 
tiesisko pamatu, kas nodrošina 
pietiekamas garantijas datu subjektam.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz, ka kompetentās 
iestādes var piekļūt personas datiem, kas 
sākotnēji apstrādāti 1. panta 1. punktā 
neminētiem nolūkiem, tikai tādā 
gadījumā, ja tām piešķirtas īpašas 



AM\928472LV.doc 79/141 PE506.127v01-00

LV

pilnvaras ar Savienības vai dalībvalstu 
tiesību aktiem, kuri atbilst 7. panta 
1.a punktā noteiktajām prasībām un 
kuros nosaka, ka:
a) piekļuvi atļauj tikai kompetento iestāžu 
pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem, 
veicot savus uzdevumus, ja konkrētajā 
gadījumā kompetentā iestāde spēj parādīt, 
ka personas datu apstrāde ir vajadzīga un 
samērīga attiecībā uz noziedzīgu 
nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, 
atklāšanu, saukšanu pie atbildības par 
tiem vai kriminālsodu izpildi;
b) piekļuves pieprasījumu sagatavo 
rakstveidā, pamato un norāda tā tiesisko 
pamatu;
c) rakstveida pieprasījumu dokumentē;
d) tiek īstenoti atbilstīgi aizsardzības 
pasākumi, lai nodrošinātu pamattiesību 
un brīvību aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi. Minētie 
aizsardzības pasākumi neskar, bet 
papildina īpašos nosacījumus par piekļuvi 
personas datiem, piemēram, nosacījumus 
par tiesas atļauju saskaņā ar dalībvalstu 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datus, ka sākotnēji tika vākti 
citiem nolūkiem, var izmantot tam, lai 
novērstu, izmeklētu un atklātu 
noziedzīgus nodarījumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, tikai pamatojoties uz 
likumā noteiktu instrumentu, kas 
nodrošina pienācīgus datu subjekta 
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privātuma aizsardzības pasākumus.

Or. nl

Pamatojums

Lai datus izmantotu citiem nolūkiem, ir vajadzīgs pienācīgs juridisks pamats valsts tiesību 
aktos.

Grozījums Nr. 313
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Datu uzglabāšanas un pārskatīšanas 

termiņi
1. Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka saskaņā 
ar šo direktīvu apstrādātos personas datus 
kompetentās iestādes dzēš, ja tie vairs nav 
vajadzīgi tiem nolūkiem, kādiem tie tika 
vākti un pēc tam apstrādāti.
2. Dalībvalstis paredz, ka kompetentās 
iestādes ievieš vajadzīgos mehānismus, lai 
nodrošinātu, ka tiek noteikti termiņi 
personas datu dzēšanai un šo datu 
uzglabāšanas nepieciešamības periodiskai 
pārskatīšanai, tostarp uzglabāšanas 
termiņi dažādām personas datu subjektu 
kategorijām. Tiek noteikti procesuāli 
pasākumi, lai nodrošinātu minēto termiņu 
un periodiskās pārskatīšanas intervālu 
ievērošanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 314
Wim van de Camp



AM\928472LV.doc 81/141 PE506.127v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Dažādu datu subjektu kategoriju 

nošķiršana
1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, pārzinis skaidri nošķir dažādu 
datu subjektu kategoriju personas datus, 
piemēram:
a) personas, attiecībā uz kurām pastāv 
nopietns pamats ticēt, ka tās ir izdarījušas 
vai drīzumā izdarīs noziedzīgu 
nodarījumu;
b) personas, kas ir notiesātas par 
noziedzīgu nodarījumu;
c) noziedzīgā nodarījumā cietušas 
personas vai personas, attiecībā uz kurām 
noteikti fakti liek ticēt, ka viņš vai viņa 
varētu būt noziedzīgā nodarījumā 
cietušais;
d) trešās personas saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, personas, kuras 
varētu aicināt sniegt liecības saistībā ar 
noziedzīgiem nodarījumiem pēcāk 
notiekošā kriminālprocesā, vai personas, 
kuras var sniegt informāciju par 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
kontaktpersona vai līdzdalībnieks kādai 
no a) un b) apakšpunktā minētajām 
personām; un
e) personas, kuras neietilpst nevienā no 
iepriekš minētajām kategorijām.

Or. nl

Grozījums Nr. 315
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Dažādu datu subjektu kategoriju 

nošķiršana
1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, pārzinis skaidri nošķir dažādu 
datu subjektu kategoriju personas datus, 
piemēram:
a) personas, attiecībā uz kurām pastāv 
nopietns pamats ticēt, ka tās ir izdarījušas 
vai drīzumā izdarīs noziedzīgu 
nodarījumu;
b) personas, kas ir notiesātas par 
noziedzīgu nodarījumu;
c) noziedzīgā nodarījumā cietušas 
personas vai personas, attiecībā uz kurām 
noteikti fakti liek ticēt, ka viņš vai viņa 
varētu būt noziedzīgā nodarījumā 
cietušais;
d) trešās personas saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, personas, kuras 
varētu aicināt sniegt liecības saistībā ar 
noziedzīgiem nodarījumiem pēcāk 
notiekošā kriminālprocesā, vai personas, 
kuras var sniegt informāciju par 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
kontaktpersona vai līdzdalībnieks kādai 
no a) un b) apakšpunktā minētajām 
personām; un
e) personas, kuras neietilpst nevienā no 
iepriekš minētajām kategorijām.

Or. de

Grozījums Nr. 316
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Dažādu datu subjektu kategoriju 

nošķiršana
1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, pārzinis skaidri nošķir dažādu 
datu subjektu kategoriju personas datus, 
piemēram:
a) personas, attiecībā uz kurām pastāv 
nopietns pamats ticēt, ka tās ir izdarījušas 
vai drīzumā izdarīs noziedzīgu 
nodarījumu;
b) personas, kas ir notiesātas par 
noziedzīgu nodarījumu;
c) noziedzīgā nodarījumā cietušas 
personas vai personas, attiecībā uz kurām 
noteikti fakti liek ticēt, ka viņš vai viņa 
varētu būt noziedzīgā nodarījumā 
cietušais;
d) trešās personas saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, personas, kuras 
varētu aicināt sniegt liecības saistībā ar 
noziedzīgiem nodarījumiem pēcāk 
notiekošā kriminālprocesā, vai personas, 
kuras var sniegt informāciju par 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
kontaktpersona vai līdzdalībnieks kādai 
no a) un b) apakšpunktā minētajām 
personām; un
e) personas, kuras neietilpst nevienā no 
iepriekš minētajām kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik
iespējams, pārzinis skaidri nošķir dažādu 
datu subjektu kategoriju personas datus, 
piemēram:

svītrots

a) personas, attiecībā uz kurām pastāv 
nopietns pamats ticēt, ka tās ir izdarījušas 
vai drīzumā izdarīs noziedzīgu 
nodarījumu:
b) personas, kas ir notiesātas par 
noziedzīgu nodarījumu;
c) noziedzīgā nodarījumā cietušas 
personas vai personas, attiecībā uz kurām 
noteikti fakti liek ticēt, ka viņš vai viņa 
varētu būt noziedzīgā nodarījumā 
cietušais;
d) trešās personas saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, personas, kuras 
varētu aicināt sniegt liecības saistībā ar 
noziedzīgiem nodarījumiem pēcāk 
notiekošā kriminālprocesā, vai personas, 
kuras var sniegt informāciju par 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
kontaktpersona vai līdzdalībnieks kādai 
no a) un b) apakšpunktā minētajām 
personām; un
e) personas, kuras neietilpst nevienā no 
iepriekš minētajām kategorijām.

Or. de

Pamatojums

Pienākums nošķirt un klasificēt datus nav pamatots, tā praktiskās īstenošanas iespējas ir 
apšaubāmas, ar to saistītais administratīvais un finansiālais slogs ir ievērojams. Nav veikts 
tiesisko seku izvērtējums, tādēļ nav zināms, kādas tiesiskās sekas izraisa nošķiršana.

Grozījums Nr. 318
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, pārzinis skaidri nošķir dažādu 
datu subjektu kategoriju personas datus, 
piemēram:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
skaidri nošķir dažādu datu subjektu 
kategoriju personas datus, piemēram:

Or. en

Grozījums Nr. 319
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, pārzinis skaidri nošķir dažādu 
datu subjektu kategoriju personas datus, 
piemēram:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
skaidri nošķir dažādu datu subjektu 
kategoriju personas datus, piemēram:

Or. en

Grozījums Nr. 320
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) personas, attiecībā uz kurām pastāv 
nopietns pamats ticēt, ka tās ir izdarījušas
vai drīzumā izdarīs noziedzīgu 
nodarījumu;

a) personas, attiecībā uz kurām pastāv 
nopietns pamats uzskatīt, ka tās ir 
izdarījušas noziedzīgu nodarījumu;

Or. pt

Grozījums Nr. 321
Carlos Coelho



PE506.127v01-00 86/141 AM\928472LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noziedzīgā nodarījumā cietušas personas 
vai personas, attiecībā uz kurām noteikti 
fakti liek ticēt, ka viņš vai viņa varētu būt 
noziedzīgā nodarījumā cietušais;

c) noziedzīgā nodarījumā cietušas personas 
vai personas, attiecībā uz kurām pastāv 
faktiskas norādes, kas liek domāt, ka tās
varētu būt cietušas noziedzīgā nodarījumā;

Or. pt

Grozījums Nr. 322
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noziedzīgā nodarījumā cietušas personas
vai personas, attiecībā uz kurām noteikti 
fakti liek ticēt, ka viņš vai viņa varētu būt 
noziedzīgā nodarījumā cietušais;

c) noziedzīgā nodarījumā cietušas 
personas;

Or. pt

Grozījums Nr. 323
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) trešās personas saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, personas, kuras 
varētu aicināt sniegt liecības saistībā ar 
noziedzīgiem nodarījumiem pēcāk 
notiekošā kriminālprocesā, vai personas, 
kuras var sniegt informāciju par 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
kontaktpersona vai līdzdalībnieks kādai no 

d) trešās personas saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, personas, kuras 
varētu aicināt sniegt liecības saistībā ar 
noziedzīgiem nodarījumiem vai pēcāk 
notiekošā kriminālprocesā, vai personas, 
kuras var sniegt informāciju par 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
kontaktpersona vai līdzdalībnieks kādai no 
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a) un b) apakšpunktā minētajām personām;
un

a) un b) apakšpunktā minētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 324
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) trešās personas saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, personas, kuras 
varētu aicināt sniegt liecības saistībā ar 
noziedzīgiem nodarījumiem pēcāk 
notiekošā kriminālprocesā, vai personas, 
kuras var sniegt informāciju par 
noziedzīgiem nodarījumiem, vai 
kontaktpersona vai līdzdalībnieks kādai 
no a) un b) apakšpunktā minētajām 
personām; un

d) personas, kuras varētu aicināt sniegt 
liecības saistībā ar noziedzīgiem 
nodarījumiem vai pēcāk notiekošā 
kriminālprocesā;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) personas, kuras var sniegt 
informāciju par noziedzīgiem 
nodarījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 326
Cornelia Ernst
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) šā punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto personu kontaktpersonas un 
līdzdalībnieki;

Or. en

Grozījums Nr. 327
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) personas, kuras neietilpst nevienā no 
iepriekš minētajām kategorijām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 328
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Atļauju piešķiršana

1. Dalībvalstis paredz, ka pārzinim ir 
jāuztur atļauju piešķiršanas sistēma, kas 
atbilst piesardzības un samērīguma 
prasībām.
2. Personas datus apstrādā tikai tās 
personas, kurām šādu atļauju ir devis 
pārzinis, lai tās varētu pienācīgi veikt tām 
uzticētos uzdevumus, ņemot vērā atļaujā 
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noteikto termiņu.
3. Atļaujā skaidri norāda, kādā veidā 
attiecīgā persona drīkst apstrādāt datus, 
un apraksta tā uzdevuma elementus, kura 
izpildes vajadzībām ir jāveic datu 
apstrāde.

Or. nl

Pamatojums

Ar atļauju palīdzību var nodrošināt, ka izmeklēšanā un lietas ierosināšanā izmantotos 
personas datus apstrādā tikai tās personas, kurām šādu atļauju ir devis pārzinis, lai tās 
varētu pienācīgi veikt tām uzticētos uzdevumus. Tā cilvēku loka ierobežošana, kuriem ir 
piekļuve personas datiem, ir labāka nekā attiecīgo personu kategoriju nošķiršana.

Grozījums Nr. 329
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis ierobežo piekļuvi personas 
datiem, atļaujot tiem piekļūt tikai 
ierobežotai pienācīgi pilnvarotu 
darbinieku grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis izstrādā konkrētus 
noteikumus par šādas kategoriju 
nošķiršanas sekām, ņemot vērā dažādos 
mērķus, kam dati tiek vākti. Šajos 
konkrētajos noteikumos iekļauj 
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nosacījumus datu vākšanai, glabāšanas 
laika termiņus, iespējamos ierobežojumus 
datu subjektu tiesībām piekļūt 
informācijai un kārtību, kādā datiem 
piekļūst kompetentas iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis izstrādā konkrētus 
noteikumus par šādas kategoriju 
nošķiršanas sekām, ņemot vērā dažādos 
mērķus, kam dati tiek vākti, un paredz
īpašus aizsardzības pasākumus personām, 
kuras netiek turētas aizdomās un nav 
notiesātas par noziedzīgu nodarījumu. 
Šajos konkrētajos noteikumos iekļauj 
nosacījumus datu vākšanai, glabāšanas 
laika termiņus, iespējamos ierobežojumus 
datu subjektu tiesībām piekļūt 
informācijai un kārtību, kādā datiem 
piekļūst kompetentas iestādes.

Or. en

Pamatojums

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 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.
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Grozījums Nr. 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punkta c), d) un 
e) apakšpunktā minētajām datu subjektu 
kategorijām, t. i., datiem, kas attiecas uz 
cilvēkiem, kuri netiek turēti aizdomās, jo 
īpaši uz bērniem, piemēro īpašus 
nosacījumus un aizsardzības pasākumus, 
kas garantē šādu datu samērīgu 
izmantošanu un paredz daudz īsāku 
uzglabāšanas termiņu un retāku datu 
uzglabāšanas nepieciešamības periodisko 
pārskatīšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 333
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Personas datus var apstrādāt tikai 
atbildīgās iestādes pienācīgi pilnvaroti 
darbinieki nolūkā veiksmīgi pildīt savus 
uzdevumus tikai un vienīgi pilnvarojuma 
ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Pilnvarojums ietver detalizētu to 
uzdevumu un datu apstrādes darbību 
aprakstu, kuras attiecīgie darbinieki ir 
pilnvaroti veikt.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datu precizitātes un uzticamības 
pakāpes

Faktiskā precizitāte

Or. de

Grozījums Nr. 336
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, dažādās apstrādāto personas 
datu kategorijas, tiek nošķirtas atkarībā 
no to precizitātes un uzticamības pakāpes.

1. Kompetentās iestādes nodrošina, ka
personas dati ir, cik iespējams, precīzi un, 
vajadzības gadījumā, atjaunināti.

Or. de

Grozījums Nr. 337
Wim van de Camp
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, dažādās apstrādāto personas 
datu kategorijas, tiek nošķirtas atkarībā no 
to precizitātes un uzticamības pakāpes.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, apstrādājot 
nepārbaudītus datus par fizisku personu, 
bet ne kā aizdomās turēto personu, 
līdzdalību smagos noziedzīgos 
nodarījumos vai to plānošanā, dati, cik 
iespējams, tiek nošķirti atkarībā no to 
precizitātes un uzticamības pakāpes.

Or. nl

Pamatojums

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Grozījums Nr. 338
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, dažādās apstrādāto personas 
datu kategorijas, tiek nošķirtas atkarībā 
no to precizitātes un uzticamības pakāpes.

1. Dalībvalstīm būtu jāparedz īpaši 
aizsardzības pasākumi tādu personas datu 
apstrādei, kas attiecas uz personām, kuras 
nav notiesātas par noziedzīgu nodarījumu 
vai attiecībā uz kurām nav nopietna 
pamata uzskatīt, kas tās ir izdarījušas 
noziedzīgu nodarījumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 339
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, personas dati, kas balstās uz 
faktiem, tiek nošķirti no personas datiem, 
kas balstās uz personiskiem vērtējumiem.

2. Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
personas datus, kas ir neprecīzi, nepilnīgi 
vai vairs nav aktuāli, nepārsūta vai 
neatklāj citām personām. Tādēļ tās 
nosaka, ka kompetentās iestādes, cik 
iespējams, pirms personas datu 
pārsūtīšanas vai atklāšanas pārbauda 
personas datu kvalitāti. Veicot datu 
pārsūtīšanu, ja iespējams, katrreiz 
pievieno informāciju, kas ļauj datu 
saņēmējai dalībvalstij izvērtēt datu 
precizitātes, pilnības, aktualitātes un 
ticamības pakāpi. Ja personas dati 
pārsūtīti bez iepriekšēja lūguma, 
saņēmēja iestāde tūlīt izvērtē, vai dati ir 
vajadzīgi mērķiem, kādiem tie sūtīti.
Ja konstatē, ka ir pārsūtīti nepareizi dati 
vai dati ir pārsūtīti nelikumīgi, par to 
nekavējoties informē datu saņēmēju. Datu 
saņēmējs šos datus nekavējoties labo 
saskaņā ar 1. punktu un 15. pantu vai tos 
dzēš saskaņā ar 16. pantu.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātajā formulējumā ņemts vērā Pamatlēmuma 2008/977/TI 8. pants, un tajā noteikts 
aizliegums pārsūtīt neprecīzus datus.

Grozījums Nr. 340
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, personas dati, kas balstās uz 
faktiem, tiek nošķirti no personas datiem, 
kas balstās uz personiskiem vērtējumiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka personas
datus, kas ir neprecīzi, nepilnīgi vai vairs 
nav aktuāli, nenosūta vai neizpauž citām 
personām un ka personas dati, kas balstās 
uz faktiem, tiek nošķirti no personas 
datiem, kas balstās uz personiskiem 
vērtējumiem. Tādēļ kompetentās iestādes 
pirms personas datu nosūtīšanas vai 
izpaušanas pārbauda personas datu 
kvalitāti. Nosūtītajiem datiem, ja 
iespējams, ikreiz pievieno pieejamo 
informāciju, kas ļauj datu saņēmējai 
dalībvalstij izvērtēt datu precizitātes, 
pilnīguma, aktualitātes un uzticamības 
pakāpi. Personas datus, īpaši tādus, kas 
sākotnēji bijuši privātpersonu īpašumā, 
nosūta tikai pēc kompetentas iestādes 
pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz beznosacījumu pienākums nošķirt datu kategorijas atkarībā no to uzticamības un 
precizitātes pakāpes. Tas ir ļoti svarīgi tad, kad tiesībaizsardzības iestādes apmainās ar 
informāciju, jo šādā gadījumā informāciju var izmantot tālu no vietas, kur ir tās avots, tādēļ, 
lai izvairītos no situācijām, kad rīcība tiek balstīta uz pārprastu informācijas uzticamību, ir 
svarīgi norādīt informācijas uzticamības pakāpi. Skatīt EDAU atzinuma 355. līdz 
358. punktu.

Grozījums Nr. 341
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, cik 
iespējams, personas dati, kas balstās uz 
faktiem, tiek nošķirti no personas datiem, 
kas balstās uz personiskiem vērtējumiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, veicot 
1. punktā minēto datu apstrādi, personas 
dati, kas balstās uz faktiem, cik iespējams, 
tiek nošķirti no personas datiem, kas 
balstās uz personiskiem vērtējumiem.
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Or. nl

Pamatojums

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Grozījums Nr. 342
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Ja konstatē, ka ir nosūtīti nepareizi dati 
vai dati ir nosūtīti nelikumīgi, par to 
nekavējoties informē datu saņēmēju. 
Saņēmējs šos datus nekavējoties labo 
saskaņā ar 1. punktu un 15. pantu vai 
dzēš saskaņā ar 16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Apstrādes likumīgums

Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
apstrāde ir likumīga tikai, ja un ciktāl šī 
apstrāde ir nepieciešama:
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a) uzdevuma izpildei, ko veic kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz likumu, 
nolūkiem, kas minēti 1. panta 1. punktā; 
vai
b) lai izpildītu uz personas datu pārzini 
attiecināmas juridiskas saistības; vai
c) lai aizsargātu datu subjekta vai citas 
personas īpaši svarīgas intereses; vai
d) lai novērstu tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības drošībai.

Or. de

Grozījums Nr. 344
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
apstrāde ir likumīga tikai, ja un ciktāl šī 
apstrāde ir nepieciešama:

Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
apstrāde ir likumīga tikai tad, ja un ciktāl šī 
apstrāde ir nepieciešama uzdevuma 
izpildei, ko 1. panta 1. punktā minētajiem 
nolūkiem, pamatojoties uz Savienības vai 
valsts tiesību aktiem, veic kompetentā 
iestāde, un ka dati netiek apstrādāti tālāk 
ar šiem nolūkiem nesavienojamā veidā.

a) uzdevuma izpildei, ko veic kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz likumu, 
nolūkiem, kas minēti 1. panta 1. punktā; 
vai
b) lai izpildītu uz personas datu pārzini 
attiecināmas juridiskas saistības; vai
c) lai aizsargātu datu subjekta vai citas 
personas īpaši svarīgas intereses; vai
d) lai novērstu tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības drošībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 345
Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) lai aizsargātu sabiedrības intereses, ko 
apdraud noziedznieku tīkli, kas 
nodarbojas, piemēram, ar dopinga 
izplatīšanu, spēļu rezultātu iepriekšēju 
pasūtīšanu vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 346
Salvatore Iacolino

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) lai novērstu un atklātu noziedzīgus 
nodarījumus;

Or. it

Pamatojums

Vajadzība aizsargāt datu subjekta intereses ir jāsamēro ar sabiedrības interesēm attiecībā uz 
drošības saglabāšanu un likumīgas saimnieciskās darbības aizsardzību.

Grozījums Nr. 347
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
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Tālāka apstrāde nesavienojamiem 
nolūkiem

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai ļautu veikt tālāku apstrādi 
nesavienojamiem nolūkiem, ja šāda 
apstrāde ir noteikti nepieciešama:
a) lai izpildītu uz personas datu pārzini 
attiecināmas juridiskas saistības vai
b) lai aizsargātu datu subjekta vai citas 
personas īpaši svarīgas intereses; vai
c) lai novērstu tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības drošībai.
2. Leģislatīvie pasākumi, kas minēti 
1. punktā, jo īpaši ietver:
a) individuālu novērtējumu, kurā ņemti 
vērā visi svarīgie lietas aspekti;
b) pienācīgus datu subjekta tiesību 
aizsardzības pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Apstrādes likumība — mērķa 

ierobežojums
1. Personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tad, ja to veic, ievērojot norādītos 
principus.
2. Kompetentās iestādes, pildot savus 
pienākumus, drīkst vākt personas datus 
tikai konkrētiem, precīzi formulētiem un 
likumīgiem mērķiem. Datu vākšanu 
izmanto likumīgiem mērķiem jo īpaši:
a) uzdevuma izpildei, ko veic kompetentā 
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iestāde, pamatojoties uz likumu, 
nolūkiem, kas minēti 1. panta 1. punktā;
b) lai izpildītu pārzinim uzliktu juridisku 
pienākumu;
c) ja datu subjekts ir devis piekrišanu savu 
personas datu apstrādei vienam vai 
vairākiem konkrētiem nolūkiem;
d) lai aizsargātu datu subjekta likumīgās 
intereses;
e) lai aizsargātu citas personas likumīgās 
intereses, izņemot gadījumus, kad datu 
subjekta likumīgo interešu aizsardzības 
dēļ datu apstrāde acīmredzami ir 
jāizslēdz;
f) lai novērstu draudus sabiedrības 
drošībai.
3. Personas datu apstrādei jāatbilst 
mērķiem, kuriem dati ir iegūti. Datu 
turpmāka apstrāde citiem mērķiem ir 
pieļaujama, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
a) tos izmanto likumīgiem mērķiem 
(2. punkts);
b) to apstrāde ir vajadzīga šo citu mērķu 
sasniegšanai;
c) tāda apstrāde nav nesaderīga ar 
mērķiem, kuriem dati ir iegūti.
4. Atkāpjoties no 3. punkta prasībām, 
personas datus vēlāk drīkst apstrādāt 
vēstures, statistikas vai zinātniskiem 
mērķiem, ja dalībvalstis atbilstoši garantē 
datu anonimitāti.

Or. de

Pamatojums

Grozījumā ņemts vērā Pamatlēmuma 2008/977/TI 3. pants, un tajā precīzāk izklāstīti mērķi. 
4. punktā paredzēta iespēja veikt datu apstrādi pētniecības nolūkā, vienlaikus aizsargājot 
datu subjektu. Komisijas direktīvā šāds noteikums nav ieviests. Tādēļ saistībā ar3. pantu ir 
ieviests arī noteikums par datu anonimitāti. Papildus no jauna ieviesta iespēja sniegt 
piekrišanu.
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Grozījums Nr. 349
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Dalībvalstis aizliedz apstrādāt tādu 
personu datus, kas nav minētas 1. punktā, 
ja šāda apstrāde tiek veikta preventīviem 
nolūkiem vai tādēļ, lai dati būtu pieejami 
iespējamai tālākai apstrādei, ja vien:
a) šāda apstrāde nav vajadzīga likumā 
paredzētam, skaidri noteiktam un īpašam 
mērķim;
b) apstrādes laiks nav stingri ierobežots, 
nepārsniedzot konkrētai datu apstrādes 
darbībai vajadzīgo laiku;
c) nav aizliegta datu tālāka izmantošana 
citiem nolūkiem;
d) pārzinis nevar pierādīt, ka ir izpildītas 
šā punkta a) un b) apakšpunktā noteiktās 
prasības;
e) šo mērķi nevar sasniegt ar mazāk 
agresīviem līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Dimitrios Droutsas

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Tālāka apstrāde

1. Dalībvalstis nodrošina, ka personas 
datu tālāku apstrādi citam 1. panta 
1. punktā minētam nolūkam, kas nav 



PE506.127v01-00 102/141 AM\928472LV.doc

LV

savienojams ar nolūkiem, kuriem dati 
sākotnēji vākti, var veikt tikai tad, ja un 
ciktāl šāda tālāka apstrāde ir 
nepieciešama un samērīga demokrātiskā 
sabiedrībā un ja tas ir īpaši paredzēts 
Savienības vai valsts tiesību aktos. Pirms 
apstrādes dalībvalsts apspriežas ar datu 
aizsardzības uzraudzītāju un veic datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumu.
2. Papildus 7. panta 1.a punktā 
noteiktajām prasībām Savienības vai 
valsts tiesību aktos, ar ko atļauj tālāku 
apstrādi saskaņā ar 1. punktu, iekļauj 
skaidrus un sīki izstrādātus noteikumus, 
ar ko paredz vismaz:
a) konkrētās apstrādes darbības īpašos 
nolūkus un līdzekļus;
b) prasību, ka piekļuvi atļauj tikai 
kompetento iestāžu pienācīgi pilnvaroti 
darbinieki, veicot savus uzdevumus, ja 
konkrētajā gadījumā ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka personas datu apstrāde būtiski 
veicina noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu, 
saukšanu pie atbildības par tiem vai 
kriminālsodu izpildi;
c) prasību noteikt atbilstīgus aizsardzības 
pasākumus, lai nodrošinātu pamattiesību 
un brīvību aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi.
Dalībvalstis var pieprasīt, ka attiecībā uz 
piekļuvi personas datiem piemēro papildu 
nosacījumus, piemēram, par tiesas 
atļauju, saskaņā ar to tiesību aktiem.
3. Dalībvalstis var atļaut tālāku apstrādi 
arī vēsturiskiem, statistiskiem vai 
zinātniskiem nolūkiem ar nosacījumu, ka 
tās nosaka atbilstīgus aizsardzības 
pasākumus, piemēram, pieprasa datu 
anonimitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 351
Dimitrios Droutsas

Direktīvas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Dažādas datu subjektu kategorijas

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 
1. punktā minētajiem nolūkiem 
kompetentās iestādes var apstrādāt tikai 
šādu datu subjektu kategoriju personas 
datus:
a) personas, attiecībā uz kurām ir 
pamatots iemesls uzskatīt, ka tās ir 
izdarījušas vai drīzumā izdarīs noziedzīgu 
nodarījumu;
b) personas, kas ir notiesātas par 
nozieguma izdarīšanu;
c) noziedzīgā nodarījumā cietušas 
personas vai personas, attiecībā uz kurām 
noteikti fakti liek domāt, ka tās varētu būt 
cietušas noziedzīgā nodarījumā;
d) trešās personas saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, personas, kuras 
varētu aicināt par lieciniekiem noziedzīgu 
nodarījumu izmeklēšanā vai tai sekojošā 
kriminālprocesā, vai personas, kuras var 
sniegt informāciju par noziedzīgiem 
nodarījumiem, vai kontaktpersona vai 
līdzdalībnieks kādai no a) un 
b) apakšpunktā minētajām personām.
2. To datu subjektu personas datus, kas 
nav minēti 1. punktā, var apstrādāt tikai 
tādā gadījumā, ja:
a) tas ir nepieciešams konkrēta noziedzīga 
nodarījuma izmeklēšanā vai saukšanā pie 
atbildības par to, lai novērtētu datu 
saistību ar kādu no 1. punktā minētajām 
kategorijām; vai
b) šāda apstrāde ir vajadzīga konkrētiem, 
preventīviem nolūkiem vai noziegumu 
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analīzes nolūkiem, ja un ciktāl šie nolūki 
ir paredzēti likumā, skaidri noteikti un 
īpaši un ja apstrādi veic tikai tādēļ, lai 
novērtētu datu saistību ar kādu no 
1. punktā minētajām kategorijām. To 
regulāri, vismaz reizi pusgadā, pārskata, 
un tālāka izmantošana ir aizliegta.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka to personas 
datu tālākai apstrādei, kas attiecas uz 
1. punkta c) un d) apakšpunktā 
minētajiem datu subjektiem, ir 
piemērojami papildu ierobežojumi un 
aizsardzības pasākumi saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Īpaši noteikumi par citu dalībvalstu 

personas datu apstrādi
1. Personas datiem, ko pārsūta vai atklāj 
citas dalībvalsts kompetentā iestāde, 
papildus vispārējiem datu apstrādes 
principiem piemēro arī šā panta 2.–
4. punktā noteiktos pamatprincipus.
2. Personas datus privātām personām 
drīkst pārsūtīt tikai tad, ja:
a) tās dalībvalsts kompetentā iestāde, no 
kuras dati ir iegūti, ir piekritusi datu 
pārsūtīšanai atbilstoši valsts tiesību 
aktiem;
b) datu subjekta likumīgās intereses 
neliedz datus pārsūtīt;
c) īpašos gadījumos kompetentajai 
iestādei, kas pārsūta datus privātai 
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personai, pārsūtīšana ir vajadzīga:
i) lai pildītu tiesību aktos noteiktu 
pienākumu;
ii) lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus un veiktu 
kriminālvajāšanu saistībā ar tiem vai 
izpildītu kriminālsodus;
iii) lai novērstu tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības drošībai; vai
iv) lai novērstu privātpersonu tiesību 
būtisku aizskaršanu.
Kompetenta iestāde, kas pārsūta datus 
privātai personai, informē šo personu par 
to, kādiem mērķiem šos datus drīkst 
izmantot.
3. Ievērojot 7. panta 3. punktu, personas 
datus vēlāk drīkst apstrādāt citiem 
mērķiem nekā tiem, kuriem tie sākotnēji 
tika nosūtīti vai atklāti, tikai tad, ja tas ir 
vajadzīgs šādiem mērķiem:
a) lai novērstu, izmeklētu, atklātu tādu 
noziedzīgu nodarījumu un veiktu tā 
kriminālvajāšanu vai izpildītu 
kriminālsodu, kas nav tas pats 
noziedzīgais darījums vai kriminālsods, 
par kuru dati ir nosūtīti vai atklāti;
b) cita veida tiesvedībai vai
administratīvām procedūrām, kas tieši 
saistīta ar noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un 
kriminālvajāšanu par tiem vai 
kriminālsodu izpildi;
c) lai novērstu tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības drošībai vai
d) jebkādam citam mērķim vienīgi ar 
nosūtītājas dalībvalsts iepriekšēju 
piekrišanu vai ar datu subjekta 
piekrišanu, kas dota saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.
Šis punkts neietekmē 7. panta 4. punktu.
4. Ja atbilstoši sūtītājas dalībvalsts tiesību 
aktu noteikumiem īpašos gadījumos datu 
apmaiņai starp šīs dalībvalsts 
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kompetentajām iestādēm piemēro īpašus 
apstrādes ierobežojumus, datu nosūtītāja 
iestāde informē saņēmēju par šādiem 
ierobežojumiem. Saņēmējs nodrošina, ka 
šie apstrādes ierobežojumi ir ievēroti.

Or. de

Pamatojums

Šā panta pārstrādātajā formulējumā pārņemti Pamatlēmuma 2008/977/TI 13. panta 
noteikumi par darbībām ar citu dalībvalstu datiem un nodrošināta šo datu īpaša aizsardzība. 
Vienlaikus 7.a panta mērķis ir aizsargāt dalībvalstis, kurām pieder attiecīgie dati, un 
tādējādi, pārsūtot datus Savienības iekšienē, nodrošināt paļāvību, ka saņēmēja dalībvalsts 
pārsūtītos datus neizmantos patvaļīgi.

Grozījums Nr. 353
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants
Dzēšanas un pārbaudes termiņu 

noteikšana
Personas datu dzēšanai vai regulārai 
pārbaudei par to, vai vēl arvien ir 
vajadzība datus uzglabāt, nosaka 
piemērotus termiņus. Šo termiņu 
ievērošanu nodrošina ar procedūru 
pasākumiem.

Or. de

Pamatojums

Šajā papildinājumā burtiski pārņemts Pamatlēmuma 2008/977/TI 5. panta formulējums.

Grozījums Nr. 354
Axel Voss
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis aizliedz tādu personas datu 
apstrādi, kas atklāj rasi vai etnisko 
izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiju vai 
pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskos 
datus, kā arī uz veselību vai seksuālo dzīvi 
attiecināmu datu apstrādi.

1. Tādu personas datu apstrādi, kas atklāj 
rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģisko vai filozofisko
pārliecību vai dalību arodbiedrībās, kā arī 
uz veselību vai seksuālo dzīvi attiecināmu 
datu apstrādi var pieļaut tikai tad, ja

Or. de

Pamatojums

Šā panta formulējums pārveidots, ņemot vērā Pamatlēmuma 2008/977/TI 6. pantu. Lai gan tā 
sistemātika atšķiras no direktīvas aizliegumu principa, tomēr, tāpat kā līdz šim, neizpaužamu 
datu apstrāde ir atļauta, tikai ievērojot stingrus noteikumus. Tā kā DNS pierādījumiem ir ļoti 
liela nozīme, ir svītrots Komisijas jaunizveidotais pilnīgais aizliegums apstrādāt ģenētiskus 
datus.

Grozījums Nr. 355
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis aizliedz tādu personas datu 
apstrādi, kas atklāj rasi vai etnisko 
izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiju vai 
pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskos 
datus, kā arī uz veselību vai seksuālo dzīvi 
attiecināmu datu apstrādi.

1. Dalībvalstis aizliedz tādu personas datu 
apstrādi, kas atklāj rasi vai etnisko 
izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dzimumorientāciju 
vai dzimumidentitāti, dalību un darbību 
arodbiedrībās, ģenētiskos datus, kā arī uz 
veselību vai seksuālo dzīvi attiecināmu 
datu apstrādi.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais kategoriju saraksts ir pārāk īss. Saskaņots ar regulu.
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Grozījums Nr. 356
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis aizliedz tādu personas datu 
apstrādi, kas atklāj rasi vai etnisko 
izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiju vai 
pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskos 
datus, kā arī uz veselību vai seksuālo dzīvi 
attiecināmu datu apstrādi.

1. Dalībvalstis aizliedz tādu personas datu 
apstrādi, kas atklāj privāto dzīvi, rasi vai 
etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, 
reliģiju vai pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, ģenētiskos datus, kā arī uz 
veselību vai seksuālo dzīvi attiecināmu 
datu apstrādi.

Or. pt

Grozījums Nr. 357
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apstrāde ir atļauta likumā, kas paredz 
pienācīgus drošības pasākumus; vai

a) noteikti vajadzīga un atļauta likumā ir 
tāda apstrāde, kas paredz pienācīgus 
drošības pasākumus; vai

Or. de

Grozījums Nr. 358
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu 
datu subjekta vai citas personas īpaši 
svarīgas intereses; vai

b) apstrāde attiecas uz datiem, kurus datu 
subjekts acīmredzami ir publiskojis;
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Or. de

Grozījums Nr. 359
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde attiecas uz datiem, kurus datu 
subjekts acīmredzami ir publiskojis.

c) apstrāde attiecas uz datiem, kurus datu 
subjekts acīmredzami ir publiskojis, ja vien 
tie ir atbilstīgi un noteikti nepieciešami 
attiecīgajam nolūkam.

Or. pt

Grozījums Nr. 360
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa nelabvēlīgas tiesiskas sekas datu 
subjektam vai būtiski to ietekmē un kuru 
pamatā ir tikai automatizēta datu apstrāde, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar šo 
datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, ir aizliegti, ja vien tie nav atļauti 
ar likumu, kurā paredzēti arī pasākumi, lai 
aizsargātu datu subjekta likumīgās 
intereses.

1. Pasākumi, kuri izraisa nelabvēlīgas 
tiesiskas sekas datu subjektam vai būtiski 
to ietekmē un kuru pamatā ir tikai 
automatizēta datu apstrāde, kas paredzēta, 
lai izvērtētu konkrētus ar šo datu subjektu 
saistītus personiskus aspektus, ir atļauti 
tikai tad, ja tie ir atļauti ar likumu, kurā 
paredzēti arī pasākumi, lai aizsargātu datu 
subjekta likumīgās intereses.

Or. de

Pamatojums

Šajā pantā pārņemts pamatlēmuma formulējums (2008/977/TI, 7. pants). Tāpat kā iepriekš 
datu vākšana arī tādos gadījumos, kad netiek ņemts vērā aizlieguma princips, ir atļauta tikai 
saskaņā ar stingriem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 361
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa nelabvēlīgas tiesiskas sekas datu 
subjektam vai būtiski to ietekmē un kuru 
pamatā ir tikai automatizēta datu 
apstrāde, kas paredzēta, lai izvērtētu 
konkrētus ar šo datu subjektu saistītus 
personiskus aspektus, ir aizliegti, ja vien 
tie nav atļauti ar likumu, kurā paredzēti arī 
pasākumi, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

1. Dalībvalstis nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa tiesiskas sekas datu subjektam vai 
būtiski to ietekmē un kas balstās uz 
profilēšanu, ir aizliegti, ja vien tie nav 
atļauti ar likumu, kurā paredzēti arī 
pasākumi, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses, tostarp tiesības 
saņemt lietderīgu informāciju par 
profilēšanā izmantoto loģiku un tiesības 
panākt cilvēka iejaukšanos, kā arī 
skaidrojumu par šādas darbības rezultātā 
pieņemto lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Personas, kurām veic profilēšanu, par to ir jāinformē, tostarp sniedzot lietderīgu informāciju 
par profilēšanā izmantoto loģiku.

Grozījums Nr. 362
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa nelabvēlīgas tiesiskas sekas datu 
subjektam vai būtiski to ietekmē un kuru 
pamatā ir tikai automatizēta datu 
apstrāde, kas paredzēta, lai izvērtētu 
konkrētus ar šo datu subjektu saistītus 
personiskus aspektus, ir aizliegti, ja vien tie 
nav atļauti ar likumu, kurā paredzēti arī 

1. Dalībvalstis nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa nelabvēlīgas tiesiskas sekas datu 
subjektam vai būtiski to ietekmē un kuri 
daļēji vai pilnībā balstās uz automatizētu 
datu apstrādi, kas paredzēta, lai izvērtētu 
konkrētus ar šo datu subjektu saistītus 
personiskus aspektus, ir aizliegti, ja vien tie 
nav atļauti ar likumu, kurā paredzēti arī 
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pasākumi, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

pasākumi, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa nelabvēlīgas tiesiskas sekas datu 
subjektam vai būtiski to ietekmē un kuru 
pamatā ir tikai automatizēta datu apstrāde, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar šo 
datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, ir aizliegti, ja vien tie nav atļauti 
ar likumu, kurā paredzēti arī pasākumi, 
lai aizsargātu datu subjekta likumīgās 
intereses.

1. Dalībvalstis nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa nelabvēlīgas sekas datu subjektam 
vai būtiski to ietekmē un kuru pamatā ir 
tikai automatizēta datu apstrāde, kas 
paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar šo datu 
subjektu saistītus personiskus aspektus, ir 
aizliegti.

Or. en

Pamatojums

Profilēšanas pasākumos, kuriem var būt nelabvēlīga ietekme uz datu subjektu, vienmēr būtu 
jāparedz cilvēka faktors.

Grozījums Nr. 364
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa nelabvēlīgas tiesiskas sekas datu 
subjektam vai būtiski to ietekmē un kuru 
pamatā ir tikai automatizēta datu 
apstrāde, kas paredzēta, lai izvērtētu 

1. Dalībvalstis nosaka, ka ikvienam datu 
subjektam ir tiesības nebūt pakļautam 
tādam pasākumam, kas šai fiziskai 
personai rada tiesiskas sekas vai šo fizisko 
personu būtiski skar un kas daļēji vai 
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konkrētus ar šo datu subjektu saistītus 
personiskus aspektus, ir aizliegti, ja vien 
tie nav atļauti ar likumu, kurā paredzēti 
arī pasākumi, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

pilnībā balstās uz automatizētu datu 
apstrādi, kas paredzēta, lai izvērtētu 
konkrētus ar šo fizisko personu saistītus 
personiskus aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa nelabvēlīgas tiesiskas sekas datu 
subjektam vai būtiski to ietekmē un kuru 
pamatā ir tikai automatizēta datu apstrāde, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar šo 
datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, ir aizliegti, ja vien tie nav atļauti 
ar likumu, kurā paredzēti arī pasākumi, lai 
aizsargātu datu subjekta likumīgās 
intereses.

1. Dalībvalstis nosaka, ka pasākumi, kuri 
izraisa nelabvēlīgas tiesiskas sekas datu 
subjektam vai būtiski to ietekmē un kuru 
pamatā ir galvenokārt automatizēta datu 
apstrāde, kas paredzēta, lai izvērtētu 
konkrētus ar šo datu subjektu saistītus 
personiskus aspektus, ir aizliegti, ja vien tie 
nav atļauti ar likumu, kurā paredzēti arī 
pasākumi, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar citiem šīs direktīvas 
noteikumiem fiziska persona var būt 
pakļauta 1. punktā minētajam 
pasākumam tikai tādā gadījumā, ja 
apstrāde ir nepārprotami atļauta 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, 
kuros ir noteikti arī piemēroti pasākumi 



AM\928472LV.doc 113/141 PE506.127v01-00

LV

datu subjekta likumīgo interešu 
aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas datu automatizētu apstrādi, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar 
šo datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, nebalsta tikai uz īpašu 
kategoriju personas datiem, kas minēti 
8. pantā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 2. punktu tiek atļauta pārāk plaša datu vākšana, tāpēc šo noteikumu viegli varētu 
apiet.

Grozījums Nr. 368
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas datu automatizētu apstrādi, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar šo 
datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, nebalsta tikai uz īpašu kategoriju 
personas datiem, kas minēti 8. pantā.

2. Personas datu automatizētajā apstrādē, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar šo 
datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, neiekļauj vai nerada īpašu 
kategoriju personas datus, kas minēti 
8. pantā.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāpastiprina aizsardzība pret īpašu kategoriju datu izmantošanu.

Grozījums Nr. 369
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas datu automatizētu apstrādi, 
kas paredzēta, lai izvērtētu konkrētus ar šo
datu subjektu saistītus personiskus 
aspektus, nebalsta tikai uz īpašu kategoriju 
personas datiem, kas minēti 8. pantā.

2. Personas datu automatizēta apstrāde, 
kas paredzēta, lai identificētu datu subjektu 
bez sākotnējām aizdomām, ka datu 
subjekts varētu būt izdarījis vai izdarīs 
noziedzīgu nodarījumu, ir likumīga tikai 
tad, ja un ciktāl tā ir noteikti 
nepieciešama, lai izmeklētu smagu 
noziedzīgu nodarījumu vai novērstu 
skaidru, tiešu un uz faktiskām norādēm 
balstītu apdraudējumu sabiedrības 
drošībai, valsts eksistencei vai cilvēku 
dzīvībai. Tajā neiekļauj vai nerada īpašu 
kategoriju personas datus, kas minēti 
8. pantā.

Or. en

Pamatojums

Uz aizturēšanu balstītai izmeklēšanai, kas paredzēta iespējamo aizdomīgo personu 
identificēšanai bez sākotnējām aizdomām, ir jāizvirza ļoti stingri nosacījumi. Šā grozījuma 
pamatā ir Vācijas Konstitucionālās tiesas lēmums BVerfG BvR 518/02, 4.4.2006.

Grozījums Nr. 370
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Profilēšana, kuras ietekmē persona 
tiek tīši vai netīši diskriminēta rases vai 
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etniskās piederības, sociālekonomiskā 
stāvokļa, politisko uzskatu, reliģiskās vai 
filozofiskās pārliecības, dalības 
arodbiedrībā, dzimumorientācijas vai 
dzimumidentitātes dēļ vai no kuras 
izrietošie pasākumi tīši vai netīši rada 
šādu diskrimināciju, jebkurā gadījumā ir 
aizliegta.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpastiprina noteikumi attiecībā uz profilēšanu, kas rada diskrimināciju.

Grozījums Nr. 371
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Profilēšana, kuras ietekmē persona 
tiek tīši vai netīši diskriminēta rases vai 
etniskās piederības, politisko uzskatu, 
reliģijas vai pārliecības, dalības 
arodbiedrībā vai dzimumorientācijas dēļ 
vai no kuras izrietošie pasākumi tīši vai 
netīši rada šādu diskrimināciju, jebkurā 
gadījumā ir aizliegta.

Or. en

Pamatojums

Profilēšana var būt saistīta ar nopietnu risku datu subjektiem. Tā var pastiprināt 
diskrimināciju, mazinot lēmumu pārredzamību, un ir saistīta ar nenovēršamu risku pieņemt 
nepareizus lēmumus. Šo iemeslu dēļ tā ir stingri jāregulē — tās izmantošana ir skaidri 
jāierobežo, un gadījumos, kad to var izmantot, ir jāveic aizsardzības pasākumi pret 
diskrimināciju. Profilēšana nav izmantojama attiecībā uz ļoti reti sastopamām īpašībām, jo ir 
iespējams risks, ka pozitīvie rezultāti var būt kļūdaini. Turklāt pastāv arī nopietns risks, ka 
plaši tiek izmantoti neuzticami un (faktiski) diskriminējoši profili.
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Grozījums Nr. 372
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis veic 
visus saprātīgos pasākumus, lai izveidotu 
caurskatāmas un viegli pieejamas personas 
datu apstrādes un datu subjektu tiesību 
izmantošanas vadlīnijas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis veic 
visus piemērotos un pieļaujamos
pasākumus, lai izveidotu caurskatāmas un 
viegli pieejamas personas datu apstrādes un 
datu subjektu tiesību izmantošanas 
vadlīnijas.

Or. de

Grozījums Nr. 373
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis visu 
informāciju un paziņojumus datu 
subjektam saistībā ar personas datu 
apstrādi sniedz saprotamā veidā, 
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis visu 
informāciju un paziņojumus datu 
subjektam saistībā ar personas datu 
apstrādi sniedz saprotamā veidā, 
izmantojot iespējami skaidru un vienkāršu 
valodu.

Or. de

Grozījums Nr. 374
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis visu 
informāciju un paziņojumus datu 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis visu 
informāciju un paziņojumus datu 
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subjektam saistībā ar personas datu 
apstrādi sniedz saprotamā veidā, 
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu.

subjektam saistībā ar personas datu 
apstrādi sniedz saprotamā veidā, 
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu.
Šos paziņojumus vajadzības gadījumā 
pielāgo datu subjektam, izmantojot 
vienkāršu valodu un/vai svešvalodu.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis visu 
informāciju un paziņojumus datu 
subjektam saistībā ar personas datu 
apstrādi sniedz saprotamā veidā, 
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis visu 
informāciju un paziņojumus datu 
subjektam saistībā ar personas datu 
apstrādi sniedz saprotamā veidā, 
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, 
kas pielāgota datu subjektam, sevišķi 
gadījumos, kad informācija ir īpaši 
paredzēta bērnam.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis visu 
informāciju un paziņojumus datu 
subjektam saistībā ar personas datu 
apstrādi sniedz saprotamā veidā, 
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis visu 
informāciju un paziņojumus datu 
subjektam saistībā ar personas datu 
apstrādi sniedz saprotamā veidā, 
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu. Ja 
datu subjekts ir bērns, informācija būtu 
jāsniedz bērnam saprotamā veidā.
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Or. en

Grozījums Nr. 377
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis veic 
visus saprātīgos pasākumus, lai izveidotu 
procedūras 11. pantā minētās informācijas 
sniegšanai un 12. - 17. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis veic 
visus pasākumus, lai izveidotu procedūras 
11. pantā minētās informācijas sniegšanai 
un 12.–17. pantā minēto datu subjekta 
tiesību izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 378
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis bez 
nepamatotas kavēšanās informē datu 
subjektu par darbībām, kas veiktas 
saistībā ar tā pieprasījumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 379
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 5. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
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un darbības, ko pārzinis veic pēc 3. un 
4. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, 
ir bez maksas. Ja pieprasījumi ir 
kaitnieciski, jo īpaši to regulāras 
atkārtošanās, lieluma vai apmēra dēļ, 
pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir kaitniecisks.

un darbības, ko pārzinis veic pēc 3. un 
4. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, 
ir bez maksas. Ja pieprasījumi ir
acīmredzami pārmērīgi, jo īpaši to 
regulāras atkārtošanās dēļ, pārzinis var 
pieprasīt samaksu par informācijas 
sniegšanu vai par pieprasītās darbības 
veikšanu. Šādā gadījumā pārzinim ir 
pienākums pierādīt, ka pieprasījums ir 
acīmredzami pārmērīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
un darbības, ko pārzinis veic pēc 3. un 
4. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, 
ir bez maksas. Ja pieprasījumi ir 
kaitnieciski, jo īpaši to regulāras 
atkārtošanās, lieluma vai apmēra dēļ, 
pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir kaitniecisks.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
un darbības, ko pārzinis veic pēc 3. un 
4. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, 
ir bez maksas un rakstveidā. Ja 
pieprasījumi ir apgrūtinoši, jo īpaši to 
regulāras atkārtošanās, lieluma vai apmēra 
dēļ, pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir apgrūtinošs.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
un darbības, ko pārzinis veic pēc 3. un 
4. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, 
ir bez maksas. Ja pieprasījumi ir 
kaitnieciski, jo īpaši to regulāras 
atkārtošanās, lieluma vai apmēra dēļ, 
pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir kaitniecisks.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
un darbības, ko pārzinis veic pēc 3. un 
4. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, 
ir bez maksas. Ja pieprasījumi ir 
acīmredzami pārmērīgi, jo īpaši to 
regulāras atkārtošanās dēļ, pārzinis var 
pieprasīt mērenu samaksu par informācijas 
sniegšanu vai par pieprasītās darbības 
veikšanu. Šādā gadījumā pārzinim ir 
pienākums pierādīt, ka pieprasījums ir 
pārmērīgs.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar ziņojuma projektu par datu aizsardzības regulu. Pārzinis nekad nedrīkst 
atteikties veikt darbību vai sniegt informāciju, kas pieprasīta, balstoties uz datu subjekta 
tiesībām.

Grozījums Nr. 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
un darbības, ko pārzinis veic pēc 3. un 
4. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, 
ir bez maksas. Ja pieprasījumi ir 
kaitnieciski, jo īpaši to regulāras 
atkārtošanās, lieluma vai apmēra dēļ, 
pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir kaitniecisks.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
un darbības, ko pārzinis veic pēc 3. un 
4. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, 
ir bez maksas.

Or. en
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Grozījums Nr. 383
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Saņēmēju tiesības

Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
jebkuru izmaiņu, labojumu vai dzēšanu, 
kas veikta saskaņā ar šīs direktīvas 15. un 
16. pantu vai citu iemeslu dēļ, paziņo 
visiem saņēmējiem, kuriem ir izpausti 
dati, un saņem informāciju par šāda 
paziņojuma rezultātā veiktajām darbībām, 
ja vien tas nav iespējams vai saistīts ar 
nesamērīgām pūlēm.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiek vākti datu subjekta personas 
dati, dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
veic piemērotus pasākumus, lai sniegtu 
datu subjektam vismaz šādu informāciju:

svītrots

a) pārziņa un datu aizsardzības inspektora 
identitāte un kontaktinformācija,
b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati,
c) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti,
d) tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu 
subjekta personas datiem un to labošanu, 
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dzēšanu vai personas datu apstrādes 
ierobežošanu,
e) tiesības iesniegt sūdzību 39. pantā 
minētajai uzraudzības iestādei un tās 
kontaktinformāciju,
f) personas datu saņēmēji vai datu 
saņēmēju kategorijas, tai skaitā trešajās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās,
g) jebkura citu papildu informācija, ciktāl 
papildu informācija ir vajadzīga, lai 
garantētu godprātīgu apstrādi attiecībā 
pret datu subjektu, ņemot vērā konkrētos 
apstākļus, kādos personas datus vāc.
2. Ja personas datus iegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas 
minēta 1. punktā, pārzinis informē datu 
subjektu par to, vai personas datu 
sniegšana ir obligāta vai brīvprātīga, kā 
arī par iespējamām sekām, ja šādi dati 
netiks sniegti.
3. Pārzinis sniedz informāciju, kas minēta 
1. punktā:
a) personas datu ieguves laikā, ja tos 
iegūst no datu subjekta; vai
b) ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta – reģistrēšanas laikā vai 
saprātīgā termiņā pēc iegūšanas, ņemot 
vērā konkrētos apstākļus, kādos dati ir 
apstrādāti.
4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu, ierobežotu vai 
nesniegtu informāciju datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:
a) lai izvairītos, ka tiek traucēta oficiāla 
vai tiesas pārbaudes, izmeklēšana vai 
procedūra;
b) lai netraucētu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu, 
saukšanu pie atbildības par tiem vai 
kriminālsodu izpildi;
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c) lai aizsargātu sabiedrības drošību;
d) lai aizsargātu valsts drošību;
e) lai aizsargātu citu personu tiesības un 
brīvības.
5. Dalībvalstis var noteikt datu apstrādes 
kategorijas, uz kurām daļēji vai pilnībā 
attiecas 4. punktā minētie izņēmumi.

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā tiesības nesniegt informāciju pēc pieprasījuma ir noteiktas tikai attiecībā uz 
datu vākšanas brīdi, un tiek norādīts, ka jāņem vērā dalībvalsts noteikumi. Netiek skartas 
12. pantā paredzētās datu subjekta piekļuves tiesības.

Grozījums Nr. 385
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati;

b) apstrādes juridiskais pamats un nolūki, 
kam paredzēti personas dati;

Or. en

Pamatojums

Datu subjekti būtu jāinformē par personas datu vākšanas juridisko pamatu. Tas nodrošinātu 
arī to, ka pārzinis, vācot personas datus, vienmēr būtu informēts par savu darbību juridisko 
pamatu.

Grozījums Nr. 386
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) personas datu saņēmēji vai datu 
saņēmēju kategorijas, tai skaitā trešajās
valstīs vai starptautiskās organizācijās;

f) personas datu saņēmēji, tai skaitā trešās
valstīs vai starptautiskās organizācijās, un 
informācija par iespējamo piekļuvi datiem 
saskaņā ar šīs trešās valsts vai 
starptautiskās organizācijas noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 387
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ja pārzinis personas datus apstrādā tā, 
kā minēts 9. panta 1. punktā, informācija 
par to, ka apstrāde tiek veikta tādam 
pasākumam, kāds minēts 9. panta 
1. punktā, un šādas apstrādes paredzamā 
ietekme uz datu subjektu;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ja pārzinis personas datus apstrādā tā, 
kā minēts 9. panta 1. punktā, informācija 
par to, ka apstrāde tiek veikta tādam 
pasākumam, kāds minēts 9. panta 
1. punktā, un šādas apstrādes paredzamā 
ietekme uz datu subjektu;

Or. en
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Pamatojums

Informācija būtu jāsniedz par profilēšanu, ja tāda tiek veikta.

Grozījums Nr. 389
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) informācija par īpašiem drošības 
pasākumiem, kas īstenoti personas datu 
aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) informācija par īpašiem drošības 
pasākumiem, kas īstenoti personas datu 
aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas 
minēta 1. punktā, pārzinis informē datu 
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subjektu par avotu, no kura iegūti dati.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja personas datus neiegūst no datu 
subjekta, papildus informācijai, kas 
minēta 1. punktā, pārzinis informē datu 
subjektu par avotu, no kura iegūti dati.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu, ierobežotu vai 
nesniegtu informāciju datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

svītrots

a) lai izvairītos, ka tiek traucēta oficiāla 
vai tiesas pārbaudes, izmeklēšana vai 
procedūra;
b) lai netraucētu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu, 
saukšanu pie atbildības par tiem vai 
kriminālsodu izpildi;
c) lai aizsargātu sabiedrības drošību;
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d) lai aizsargātu valsts drošību;
e) lai aizsargātu citu personu tiesības un 
brīvības.

Or. pt

Grozījums Nr. 394
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu, ierobežotu vai 
nesniegtu informāciju datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu vai ierobežotu 
informācijas sniegšanu datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vērā attiecīgās personas 
pamattiesības un likumīgās intereses, 
balstoties uz īpašu un atsevišķu katra 
konkrētā gadījuma pārbaudi:

Or. en

Grozījums Nr. 395
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu, ierobežotu vai 
nesniegtu informāciju datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu vai ierobežotu 
informācijas sniegšanu datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vērā attiecīgās personas 
tiesības un garantijas:

Or. pt
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Grozījums Nr. 396
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu, ierobežotu vai 
nesniegtu informāciju datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

4. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai atliktu vai ierobežotu 
informācijas sniegšanu datu subjektam, 
ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs ierobežojums 
ir noteikti nepieciešams un samērīgs 
demokrātiskā sabiedrībā, ņemot vērā
attiecīgās personas pamattiesības un 
likumīgās intereses:

Or. en

Grozījums Nr. 397
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) lai aizsargātu valsts drošību; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 398
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var noteikt datu apstrādes 
kategorijas, uz kurām daļēji vai pilnībā 
attiecas 4. punktā minētie izņēmumi.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 399
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var noteikt datu apstrādes 
kategorijas, uz kurām daļēji vai pilnībā 
attiecas 4. punktā minētie izņēmumi.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 400
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var noteikt datu apstrādes 
kategorijas, uz kurām daļēji vai pilnībā 
attiecas 4. punktā minētie izņēmumi.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
katrā konkrētā gadījumā, veicot īpašu un 
atsevišķu pārbaudi, novērtē, vai, 
pamatojoties uz kādu no 4. punktā
minētajiem iemesliem, ir jāpiemēro daļējs 
vai pilnīgs ierobežojums.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var noteikt datu apstrādes 5. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
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kategorijas, uz kurām daļēji vai pilnībā 
attiecas 4. punktā minētie izņēmumi.

katrā konkrētā gadījumā, veicot īpašu un 
atsevišķu pārbaudi, novērtē, vai, 
pamatojoties uz kādu no 4. punktā 
minētajiem iemesliem, ir jāpiemēro daļējs 
vai pilnīgs ierobežojums. Dalībvalstis var 
noteikt arī datu apstrādes kategorijas, uz 
kurām daļēji vai pilnībā attiecas 4. punkta 
a), b), c) un d) apakšpunktā minētie 
izņēmumi.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var noteikt datu apstrādes 
kategorijas, uz kurām daļēji vai pilnībā 
attiecas 4. punktā minētie izņēmumi.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka pārzinis 
katrā konkrētā gadījumā, veicot īpašu un 
atsevišķu pārbaudi, novērtē, vai, 
pamatojoties uz kādu no 4. punktā 
minētajiem iemesliem, ir jāpiemēro daļējs 
vai pilnīgs ierobežojums. Dalībvalstu 
tiesību aktos var noteikt arī datu apstrādes 
kategorijas, uz kurām daļēji vai pilnībā 
attiecas 4. punkta a), b), c) un 
d) apakšpunktā minētie izņēmumi.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Datu subjekta informācija
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1. Dalībvalstis saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem nodrošina, ka pārzinis 
informē datu subjektu par to, ka 
kompetentās iestādes vāc vai apstrādā 
personas datus.
2. Ja personas dati ir nosūtīti vai atklāti 
starp dalībvalstīm, katra dalībvalsts, 
ievērojot valsts tiesību aktu noteikumus, 
saskaņā ar 1. punktu var lūgt, lai otra 
dalībvalsts neinformētu datu subjektu. 
Šādā gadījumā pēdējā minētā dalībvalsts 
neinformē datu subjektu, ja nav saņemta 
otrās dalībvalsts iepriekšējā piekrišana.

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā tiesības nesniegt informāciju pēc pieprasījuma ir noteiktas tikai attiecībā uz 
datu vākšanas brīdi, un tiek norādīts, ka jāņem vērā dalībvalsts noteikumi. Netiek skartas 
12. pantā paredzētās datu subjekta piekļuves tiesības.

Grozījums Nr. 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apstrādes nolūki; a) apstrādes nolūki un tās juridiskais 
pamats;

Or. en

Grozījums Nr. 405
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) personas datu saņēmēji vai datu c) personas datu saņēmēji, kam personas 
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saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir 
izpausti, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs;

dati ir izpausti, tostarp visi saņēmēji trešās 
valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) personas datu saņēmēji vai datu 
saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir 
izpausti, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs;

c) personas datu saņēmēji, kam personas 
dati ir izpausti, jo īpaši saņēmēji trešās 
valstīs;

Or. en

Pamatojums

Datu subjektam ir jāzina, kam tieši viņa dati ir nosūtīti, lai nodrošinātu, ka šajā direktīvā 
paredzētās tiesības var īstenot arī attiecībā uz nākamajiem datu pārziņiem.

Grozījums Nr. 407
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) paziņojums par apstrādē esošajiem 
personas datiem un visa pieejamā 
informācija par datu avotu.

g) paziņojums par apstrādē esošajiem 
personas datiem un visa informācija par 
datu avotu.

Or. pt

Grozījums Nr. 408
Jan Philipp Albrecht
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) paziņojums par apstrādē esošajiem 
personas datiem un visa pieejamā 
informācija par datu avotu.

g) paziņojums par apstrādē esošajiem 
personas datiem un visa pieejamā 
informācija par datu avotu, un, attiecīgā 
gadījumā, saprotama informācija par 
datu automatizētā apstrādē ietverto 
loģiku.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) apstrādes nozīme un paredzamās 
sekas, vismaz profilēšanas gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 410
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) šādas apstrādes nozīme un 
paredzamās sekas, vismaz saistībā ar 
9. pantā minētajiem pasākumiem;

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz profilēšanu, tāpat kā priekšlikumā vispārīgai datu aizsardzības regulai.
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Grozījums Nr. 411
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) uz profiliem balstītu pasākumu 
gadījumā — lietderīga informācija par 
profilēšanā izmantoto loģiku;

Or. en

Grozījums Nr. 412
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka datu 
subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa 
apstrādē esošo personas datu kopiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka datu 
subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa 
apstrādē esošo personas datu kopiju. Ja 
datu subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz 
elektroniski, ja vien datu subjekts 
nepieprasa citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka datu 
subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka datu 
subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa 
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apstrādē esošo personas datu kopiju. apstrādē esošo personas datu kopiju. Ja 
datu subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz 
elektroniskā un sadarbspējīgā formātā, 
kas ļauj datu subjektam šos datus 
turpmāk netraucēti izmantot, ja vien datu 
subjekts nepieprasa citādi.

Or. en

Pamatojums

21. gadsimtā datu subjekts var pamatoti sagaidīt, ka viņa personas datu kopija viņam tiks 
nosūtīta elektroniski. Šim formātam ir jābūt sadarbspējīgam, lai datu subjekts datus varētu 
izmantot arī turpmāk.

Grozījums Nr. 414
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji, atkarībā 
no konkrēta gadījuma, ierobežotu datu 
subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vērā attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

Or. de

Pamatojums

Tā kā piekļuves tiesības ir ļoti svarīgas, vienmēr būtu jāizskata katrs konkrēts gadījums.

Grozījums Nr. 415
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa



PE506.127v01-00 136/141 AM\928472LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vērā attiecīgās personas 
pamattiesības un likumīgās intereses:

Or. en

Grozījums Nr. 416
Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vērā attiecīgās personas 
tiesības un garantijas:

Or. pt

Grozījums Nr. 417
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
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sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

sabiedrībā, ievērojot attiecīgās personas 
pamattiesību un brīvību būtību saskaņā ar 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
52. pantu:

Or. pt

Grozījums Nr. 418
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vērā attiecīgās personas 
likumīgās intereses un pamattiesības:

Or. en

Grozījums Nr. 419
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības tik ilgi un 
tiktāl, ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs 
ierobežojums ir nepieciešams un samērīgs 
demokrātiskā sabiedrībā, ņemot vērā
attiecīgās personas pamattiesības un 
likumīgās intereses, balstoties uz īpašu un 
atsevišķu katra konkrētā gadījuma 
pārbaudi:
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Or. en

Grozījums Nr. 420
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības, ciktāl šāds 
daļējs vai pilnīgs ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs demokrātiskā 
sabiedrībā, ņemot vēra attiecīgās personas 
likumīgās intereses:

1. Dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai pilnībā vai daļēji ierobežotu 
datu subjekta piekļuves tiesības tik ilgi un 
tiktāl, ciktāl šāds daļējs vai pilnīgs 
ierobežojums ir nepieciešams un stingri 
samērīgs demokrātiskā sabiedrībā, ņemot 
vērā attiecīgās personas likumīgās 
intereses un pamattiesības, balstoties uz 
īpašu un atsevišķu katra konkrētā 
gadījuma pārbaudi:

Or. en

Pamatojums

Par datu piekļuves tiesību ierobežojumiem lemj katrā gadījumā atsevišķi.

Grozījums Nr. 421
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lai netraucētu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu, 
saukšanu pie atbildības par tiem vai 
kriminālsodu izpildi;

b) lai netraucētu apdraudējumu 
novēršanu, kā arī noziedzīgu nodarījumu 
atklāšanu, izmeklēšanu, saukšanu pie 
atbildības par tiem vai kriminālsodu 
izpildi;

Or. de
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Grozījums Nr. 422
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lai aizsargātu sabiedrības drošību; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 423
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) lai aizsargātu valsts drošību; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 424
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) lai aizsargātu valsts drošību; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 425
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts



PE506.127v01-00 140/141 AM\928472LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) lai aizsargātu citu personu tiesības un 
brīvības.

e) lai aizsargātu datu subjektu vai citu 
personu tiesības un brīvības.

Or. de

Grozījums Nr. 426
Nuno Melo

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) lai aizsargātu citu personu tiesības un 
brīvības.

e) lai aizsargātu trešo personu tiesības un 
brīvības.

Or. pt

Grozījums Nr. 427
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var likumā noteikt datu 
apstrādes kategorijas, uz kurām daļēji vai 
pilnībā attiecas 1. punktā minētie 
izņēmumi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Piekļuves tiesības jāliedz, izskatot katru konkrētu gadījumu.

Grozījums Nr. 428
Nuno Melo
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var likumā noteikt datu 
apstrādes kategorijas, uz kurām daļēji vai 
pilnībā attiecas 1. punktā minētie 
izņēmumi.

2. Dalībvalstis var likumā noteikt datu 
apstrādes kategorijas, uz kurām daļēji vai 
pilnībā attiecas 1. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā minētie izņēmumi.

Or. pt

Grozījums Nr. 429
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var likumā noteikt datu 
apstrādes kategorijas, uz kurām daļēji vai 
pilnībā attiecas 1. punktā minētie 
izņēmumi.

svītrots

Or. en


