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Pakeitimas 602
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl reglamento
99 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių teisėjų veiklos dalis – prevencinės teisės priemonės. Teisėjų 
nepriklausomumas turi būti užtikrintas ne tik teismo bylose, bet ir kitose procedūrose (pvz., 
globos, žemės arba komercinių registrų procedūrose).

Pakeitimas 603
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
101 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(101) kiekviena priežiūros institucija turėtų 
nagrinėti skundus, kuriuos pateikė bet kuris 
duomenų subjektas, ir juos tirti. Tyrimas 
gavus skundą turėtų būti vykdomas, 
paliekant galimybę jį peržiūrėti teismine 
tvarka, tiek, kiek tai tikslinga konkrečiu 
atveju. Priežiūros institucija per pagrįstą 
laikotarpį turėtų informuoti duomenų 

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

pagrįstą laikotarpį turėtų informuoti 
duomenų subjektą arba asociaciją apie 
skundo tyrimo eigą ir rezultatą. Jeigu reikia 
papildo tyrimo arba jį koordinuoti su kita 
priežiūros institucija, duomenų subjektas 
taip pat turėtų būti apie tai informuojamas;

Or. hu

Pagrindimas

Vengrijoje asociacijos [egyesületek] yra nevyriausybiniai subjektai. Tačiau organizacijos 
[szervezetek] gai būti būti taip pat civilinės teisės arba viešieji subjektai.

Pakeitimas 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
101 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(101) kiekviena priežiūros institucija turėtų 
nagrinėti skundus, kuriuos pateikė bet kuris 
duomenų subjektas arba bet kuri viešajam 
interesui ar vienam ar daugiau duomenų 
subjektų atstovaujanti įstaiga, asociacija 
arba organizacija, ir juos tirti. Tyrimas 
gavus skundą turėtų būti vykdomas, 
paliekant galimybę jį peržiūrėti teismine 
tvarka, tiek, kiek tai tikslinga konkrečiu 
atveju. Priežiūros institucija per pagrįstą 
laikotarpį turėtų informuoti duomenų 
subjektą arba atitinkamą įstaigą, 
asociaciją ar organizaciją apie skundo 
tyrimo eigą ir rezultatą. Jeigu reikia 
papildo tyrimo arba jį koordinuoti su kita 
priežiūros institucija, duomenų subjektas 
taip pat turėtų būti apie tai informuojamas;

Or. en

Pakeitimas 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
105 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(105) kad šis reglamentas būtų nuosekliai 
taikomas visoje Sąjungoje, reikėtų sukurti 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, 
pagal kurį priežiūros institucijos 
bendradarbiautų tarpusavyje ir su 
Komisija. Šis mechanizmas pirmiausia 
taikomas, kai priežiūros institucija ketina 
imtis tam tikros priemonės dėl duomenų 
tvarkymo operacijų, kurios yra susijusios 
su prekių ir paslaugų siūlymu duomenų 
subjektams keliose valstybėse narėse arba 
su tokių duomenų subjektų stebėjimu, arba 
kurios gali iš esmės paveikti laisvą asmens 
duomenų judėjimą. Be to, jis turėtų būti 
taikomas, kai kuri nors priežiūros 
institucija arba Komisija prašo tam tikrą 
klausimą nagrinėti pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Šis mechanizmas 
neturėtų prieštarauti priemonėms, kurių 
Komisija gali imtis vykdydama savo 
įgaliojimus pagal Sutartis;

(105) kad šis reglamentas būtų nuosekliai 
taikomas visoje Sąjungoje, reikėtų sukurti 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, 
pagal kurį priežiūros institucijos 
bendradarbiautų tarpusavyje ir su 
Komisija. Šis mechanizmas pirmiausia 
taikomas, kai kompetentinga priežiūros 
institucija ketina imtis tam tikros 
priemonės dėl duomenų tvarkymo 
operacijų, kurios yra susijusios su prekių ir 
paslaugų siūlymu duomenų subjektams 
keliose valstybėse narėse arba su tokių 
duomenų subjektų stebėjimu, arba kurios 
gali iš esmės paveikti laisvą asmens 
duomenų judėjimą. Be to, jis turėtų būti 
taikomas, kai kuri nors priežiūros 
institucija arba Komisija prašo tam tikrą 
klausimą nagrinėti pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Šis mechanizmas 
neturėtų prieštarauti priemonėms, kurių 
Komisija gali imtis vykdydama savo 
įgaliojimus pagal Sutartis;

Or. en

Pakeitimas 606
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) siekdama užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi, Komisija gali šiuo klausimu
priimti nuomonę arba sprendimą, kuriuo 
priežiūros institucija įpareigojama 
sustabdyti priemonės projekto priėmimą;

(107) siekdama užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi, Komisija gali keliamais 
klausimais priimti pagrįstą 
rekomendaciją;

Or. en
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Pakeitimas 607
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
110 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(110) Sąjungos lygmeniu turėtų būti 
įsteigta Europos duomenų apsaugos 
valdyba. Ji turėtų pakeisti pagal Direktyvą 
95/46/EB įsteigtą darbo grupę asmenų 
apsaugai tvarkant asmens duomenis. Ją 
turėtų sudaryti visų valstybių narių 
priežiūros institucijų vadovai ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. 
Jos veikloje turėtų dalyvauti Komisija.
Europos duomenų apsaugos valdyba turėtų 
padėti nuosekliai taikyti šį reglamentą 
visoje Sąjungoje, be kita ko, patarti 
Komisijai ir skatinti priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą visoje Sąjungoje. 
Atlikdama savo užduotis Europos 
duomenų apsaugos valdyba turėtų veikti 
nepriklausomai;

(110) Sąjungos lygmeniu turėtų būti 
įsteigta Europos duomenų apsaugos 
valdyba. Ji turėtų pakeisti pagal Direktyvą 
95/46/EB įsteigtą darbo grupę asmenų 
apsaugai tvarkant asmens duomenis. Ją 
turėtų sudaryti visų valstybių narių 
priežiūros institucijų vadovai ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. 
Europos duomenų apsaugos valdyba turėtų 
padėti nuosekliai taikyti šį reglamentą 
visoje Sąjungoje, be kita ko, patarti 
Komisijai ir skatinti priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą visoje Sąjungoje. 
Atlikdama savo užduotis Europos 
duomenų apsaugos valdyba turėtų veikti 
nepriklausomai;

Or. en

Pagrindimas

Nepagrįsta Komisiją įtraukti į Europos duomenų apsaugos valdybos, kuri turėtų veikti kaip 
visiškai nepriklausoma institucija, veiklą.

Pakeitimas 608
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
110 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(110) Sąjungos lygmeniu turėtų būti 
įsteigta Europos duomenų apsaugos 
valdyba. Ji turėtų pakeisti pagal Direktyvą 

(110) Europos duomenų apsaugos valdyba 
turėtų vykdyti aktyvesnį dialogą su 
atitinkamais suinteresuotais subjektais, 
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95/46/EB įsteigtą darbo grupę asmenų 
apsaugai tvarkant asmens duomenis. Ją 
turėtų sudaryti visų valstybių narių 
priežiūros institucijų vadovai ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. 
Jos veikloje turėtų dalyvauti Komisija. 
Europos duomenų apsaugos valdyba turėtų
padėti nuosekliai taikyti šį reglamentą 
visoje Sąjungoje, be kita ko, patarti 
Komisijai ir skatinti priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą visoje Sąjungoje.
Atlikdama savo užduotis Europos 
duomenų apsaugos valdyba turėtų veikti 
nepriklausomai;

pvz., duomenų subjektų asociacijomis ir 
vartotojų organizacijomis. Ši ekspertų ir 
suinteresuotų subjektų grupė, kurios 
sudėtį turėtų nustatyti pati valdyba, turėtų 
pagrindinį dėmesį skirti visiems 
susijusiems subjektams svarbiems 
klausimams ir informuoti valdybą apie 
šiuos klausimus.  Be to, valdybos 
pirmininkas gali kviesti į valdybos 
posėdžius Europos Parlamento ar kitų 
susijusių įstaigų atstovus;

Or. en

Pakeitimas 609
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(110a) Europos duomenų apsaugos 
valdyba turėtų veikti skaidriai ir, kai 
įmanoma ir tinkama, konsultuotis su 
suinteresuotais subjektais pagal šį 
reglamentą rengdama specifikacijas, 
nuomones, gaires ar kitokius 
dokumentus;

Or. en

Pakeitimas 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
112 konstatuojamoji dalis



PE506.145v01-00 8/154 AM\928599LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 611
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
112 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. hu

Pakeitimas 612
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
112 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(112) bet kokia įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su
[...], arba pateikti skundą duomenų 
subjektui skundo nepateikus, jeigu mano, 
kad buvo pažeistas šis reglamentas. 
Komisija turėtų skatinti kolektyvinį
duomenų subjektų teisių užtikrinimą ir, 
kiek tai įmanoma atsižvelgiant į jos 
biudžetą, suteikti finansavimą tokioms 
įstaigoms, organizacijoms ar 
asociacijoms;  

Or. en

Pagrindimas

Naujomis nuostatomis siūloma vykdyti NVO ir vartotojų organizacijų atliekamos teisių 
užtikrinimo veiklos finansavimą, nenumatant jokių su tuo susijusių prievolių Komisijai. 
Finansavimas būtinas siekiant užtikrinti praktinį priemonės naudojimą, be to, juo taip pat 
būtų galima išvengti kitų teisių užtikrinimo būdų taikymą, kuris gali brangiai kainuoti 
duomenų valdytojams.

Pakeitimas 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
112 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(112) bet kokia įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti fizinių 
asmenų teises ir interesus arba atstovauja 
viešajam interesui ir kuri įsteigta pagal 
valstybės narės teisę, turėtų turėti teisę 
pateikti skundą priežiūros institucijai arba 
pasinaudoti teisminėmis teisių gynimo 
priemonėmis duomenų subjektų vardu, 
arba pati pateikti skundą duomenų 
subjektui skundo nepateikus, jeigu mano, 



PE506.145v01-00 10/154 AM\928599LT.doc

LT

nepateikus, jeigu mano, kad buvo pažeistas 
asmens duomenų saugumas;

kad buvo pažeistas asmens duomenų 
saugumas;

Or. en

Pakeitimas 614
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
112 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(112) laikantis šio reglamento esmės, bet 
kokia viešajam interesui atstovaujanti
įstaiga, organizacija ar asociacija, kuri 
įsteigta pagal valstybės narės teisę, turėtų 
turėti teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai arba pasinaudoti teisminėmis 
teisių gynimo priemonėmis duomenų 
subjektų vardu, arba pati pateikti skundą 
duomenų subjektui skundo nepateikus, 
jeigu mano, kad buvo pažeistas asmens 
duomenų saugumas;

Or. hu

Pagrindimas

Taikymo sritis per plati, nebent būtų konkrečiai paminėta duomenų apsauga, tačiau tai 
įmanoma pagal šį reglamentą. 

Pakeitimas 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
114 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(114) siekiant sustiprinti duomenų 
subjekto teisminę apsaugą tais atvejais, 

Išbraukta.
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kai kompetentinga priežiūros institucija 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje nei 
duomenų subjektas gyvena, duomenų 
subjektas gali prašyti bet kurios įstaigos, 
organizacijos ar asociacijos, siekiančios 
apginti duomenų subjektų teises ir 
interesus, susijusius su jų duomenų 
apsauga, ieškinį tai priežiūros institucijai 
jo vardu pareikšti kompetentingame kitos 
valstybės narės teisme;

Or. en

Pakeitimas 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
114 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(114) siekiant sustiprinti duomenų subjekto 
teisminę apsaugą tais atvejais, kai 
kompetentinga priežiūros institucija 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje nei 
duomenų subjektas gyvena, duomenų 
subjektas gali prašyti bet kurios įstaigos, 
organizacijos ar asociacijos, siekiančios 
apginti duomenų subjektų teises ir 
interesus, susijusius su jų duomenų 
apsauga, ieškinį tai priežiūros institucijai 
jo vardu pareikšti kompetentingame kitos 
valstybės narės teisme;

(114) siekiant sustiprinti duomenų subjekto 
teisminę apsaugą tais atvejais, kai 
kompetentinga priežiūros institucija 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje nei 
duomenų subjektas gyvena, duomenų 
subjektas gali prašyti bet kurios įstaigos, 
organizacijos ar asociacijos, siekiančios 
apginti fizinių asmenų teises ir interesus
arba atstovaujančios viešajam interesui, 
ieškinį tai priežiūros institucijai jo vardu 
pareikšti kompetentingame kitos valstybės 
narės teisme;

Or. en

Pakeitimas 617
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
114 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(114) siekiant sustiprinti duomenų subjekto 
teisminę apsaugą tais atvejais, kai 
kompetentinga priežiūros institucija 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje nei 
duomenų subjektas gyvena, duomenų 
subjektas gali prašyti bet kurios įstaigos, 
organizacijos ar asociacijos, siekiančios 
apginti duomenų subjektų teises ir 
interesus, susijusius su jų duomenų 
apsauga, ieškinį tai priežiūros institucijai
jo vardu pareikšti kompetentingame kitos 
valstybės narės teisme;

(114) laikantis šio reglamento esmės,
siekiant sustiprinti duomenų subjekto 
teisminę apsaugą tais atvejais, kai 
kompetentinga priežiūros institucija 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje nei 
duomenų subjektas gyvena, duomenų 
subjektas gali prašyti bet kurios viešajam 
interesui atstovaujančios įstaigos, 
organizacijos ar asociacijos ieškinį tai 
priežiūros institucijai savo vardu pareikšti 
kompetentingame kitos valstybės narės 
teisme;

Or. hu

Pagrindimas

Nuostatos suderinamos su 112 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 618
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
115 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(115) tais atvejais, kai kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusi kompetentinga 
priežiūros institucija nesiima veiksmų 
arba ėmėsi nepakankamų priemonių dėl 
skundo, duomenų subjektas gali prašyti 
valstybės narės, kurioje yra jo nuolatinė 
gyvenamoji vieta, priežiūros institucijos 
pareikšti ieškinį tai priežiūros institucijai 
kompetentingame kitos valstybės narės 
teisme. Prašomoji priežiūros institucija 
gali priimti sprendimą, kurį galima 
peržiūrėti teismine tvarka, ar tinkama šį 
prašymą tenkinti;

Išbraukta.

Or. hu
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Pakeitimas 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
116 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(116) kai ieškinys pareiškiamas duomenų 
valdytojui ar tvarkytojui, ieškovas turėtų 
turėti galimybę kreiptis į valstybės narės, 
kurioje duomenų valdytojas ar tvarkytojas 
įsisteigęs arba kurioje duomenų subjektas 
gyvena, teismus, nebent duomenų 
valdytojas yra valdžios institucija, vykdanti 
savo viešuosius įgaliojimus;

(116) kai ieškinys pareiškiamas duomenų 
valdytojui ar tvarkytojui, ieškovas turėtų 
turėti galimybę kreiptis į valstybės narės, 
kurioje duomenų valdytojas ar tvarkytojas 
įsisteigęs arba kurioje duomenų subjektas 
gyvena, teismus, nebent duomenų 
valdytojas yra valdžios institucija, vykdanti 
savo viešuosius įgaliojimus, arba kita 
įstaiga, kuriai pavesta atstovauti viešėjam 
interesui;

Or. en

Pagrindimas

Teikiamos paslaugos, o ne tą paslaugą teikiančios institucijos pobūdis turėtų lemti, ar galima 
kitoje valstybėje narėje pareikšti ieškinį duomenų valdytojui ar tvarkytojui .

Pakeitimas 620
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
118 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
118 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(118) bet kokią turtinę arba neturtinę žalą, 
kurią asmuo gali patirti dėl neteisėto 
duomenų tvarkymo, turėtų atlyginti 
duomenų valdytojas arba tvarkytojas, kurie 
gali būti atleisti nuo atsakomybės tik tuo 
atveju, jeigu įrodo, kad nėra atsakingi už 
žalą, visų pirma, kai be abejonių nustatyta, 
kad didžioji dalis kaltės tenka duomenų
subjektui arba nenugalimos jėgos atveju;

Or. en

Pakeitimas 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
119 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(119a) valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė taikyti baudžiamąsias
sankcijas, pvz., kai labai pažeidžiamos šio 
reglamento nuostatos ir vykdoma 
akivaizdžiai neetiška komercinė veikla 
duomenų subjektų ir jų teisių 
įgyvendinimo atžvilgiu, atitinkamu atveju 
sustabdyti komercinės veiklos licencijos 
galiojimą arba ją laikinai panaikinti;

Or. en

Pakeitimas 623
Alexander Alvaro
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Pasiūlymas dėl reglamento
120 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(120) siekiant sustiprinti administracinių 
sankcijų už šio reglamento pažeidimus 
poveikį ir jas suvienodinti, kiekvienai 
priežiūros institucijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus. Šiame 
reglamente turėtų būti nurodyti tie 
pažeidimai ir nustatyti didžiausi už juos 
skiriamų administracinių baudų dydžiai;
baudos kiekvienu konkrečiu atveju turėtų 
būti proporcingos atvejo aplinkybėms ir 
skiriamos atsižvelgiant visų pirma į 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę.
Nuoseklumo užtikrinimo mechanizmas taip 
pat gali būti naudojamas siekiant pašalinti 
administracinių sankcijų taikymo 
skirtumus;

(120) siekiant sustiprinti administracinių 
sankcijų už šio reglamento pažeidimus 
poveikį ir jas suvienodinti, kiekvienai 
priežiūros institucijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus.
Administracinės baudos dydis kiekvienu 
konkrečiu atveju turėtų būti proporcingas
atvejo aplinkybėms, atsižvelgiant į 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
pagal duomenų tvarkymo  aplinkybes ir 
riziką įdiegtas procedūras, į fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybės mastą, taip 
pat į to asmens ankstesnius pažeidimus, 
įdiegtų techninių ir organizacinių 
priemonių ir procedūrų mastą, taip pat į 
tai, kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija. Nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmas taip pat gali būti naudojamas 
siekiant pašalinti administracinių sankcijų 
taikymo skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
120 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(120) siekiant sustiprinti administracinių 
sankcijų už šio reglamento pažeidimus 
poveikį ir jas suvienodinti, kiekvienai 
priežiūros institucijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus. Šiame 
reglamente turėtų būti nurodyti tie 
pažeidimai ir nustatyti didžiausi už juos 

(120) siekiant sustiprinti administracinių 
sankcijų už šio reglamento pažeidimus 
poveikį ir jas suvienodinti, kiekvienai 
priežiūros institucijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus. 
Administracinės baudos dydis kiekvienu 
konkrečiu atveju turėtų būti proporcingas
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skiriamų administracinių baudų dydžiai;
baudos kiekvienu konkrečiu atveju turėtų 
būti proporcingos atvejo aplinkybėms ir 
skiriamos atsižvelgiant visų pirma į 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę. 
Nuoseklumo užtikrinimo mechanizmas taip 
pat gali būti naudojamas siekiant pašalinti 
administracinių sankcijų taikymo 
skirtumus;

atvejo aplinkybėms, atsižvelgiant į 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
pagal duomenų tvarkymo  aplinkybes ir 
riziką įdiegtas procedūras, į fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybės mastą, taip 
pat į to asmens ankstesnius pažeidimus, 
įdiegtų techninių ir organizacinių 
priemonių ir procedūrų mastą, taip pat į 
tai, kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija. Nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmas taip pat gali būti naudojamas 
siekiant pašalinti administracinių sankcijų 
taikymo skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
121 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik 
žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais turėtų būti 
taikomos tam tikrų reglamento reikalavimų
išimtys, kad teisė į duomenų apsaugą būtų 
suderinta su saviraiškos laisvę 
reglamentuojančiomis taisyklėmis, ypač 
teise gauti nešališką informaciją, 
garantuojama Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 11 straipsniu.
Tai visų pirma turėtų būti taikoma asmens 
duomenų tvarkymui audiovizualinėje 
srityje ir žinių bei spaudos archyvuose.
Todėl valstybės narės turėtų priimti teisės 
nuostatas, kuriomis būtų nustatytos išimtys 
ir nukrypti leidžiančios nuostatos, 
reikalingos šioms pagrindinės teisėms 
suderinti. Tokias išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas valstybės narės 
turėtų priimti bendrųjų principų, duomenų 
subjekto teisių, duomenų valdytojų ir 
duomenų tvarkytojų, duomenų perdavimo į 

(121) prireikus turėtų būti įmanoma
asmens duomenų tvarkymui taikyti tam 
tikrų šio reglamento reikalavimų išimtis 
arba nukrypti leidžiančias nuostatas, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Laikantis prie Europos 
Sąjungos sutarties pridėto Protokolo dėl 
valstybių narių visuomeninės transliacijos 
sistemos, Europos Bendrijų steigimo 
sutarčių ir tam tikrų susijusių aktų 
nuostatų, valstybių narių kompetencija 
apibrėžti ir organizuoti visuomeninio 
transliavimo paslaugas turėtų būti 
išsaugoma ir duomenų apsaugos srityje. 
Todėl valstybės narės turėtų priimti teisės 
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trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms, nepriklausomų priežiūros 
institucijų, bendradarbiavimo ir nuoseklaus 
teisės taikymu atžvilgiu. Tačiau tai 
neturėtų suteikti valstybėms narėms 
pagrindo nustatyti kitų šio reglamento 
nuostatų išimtis. Kad būtų atsižvelgta į 
teisės į saviraiškos laisvę svarbą 
demokratinėje visuomenėje, su šia laisve 
susijusias sąvokas, kaip antai žurnalistika, 
būtina aiškinti plačiai. Todėl šio 
reglamento išimčių ir nukrypti leidžiančių 
nuostatų tikslais valstybės narės turėtų 
veiklą priskirti „žurnalistinei“, jeigu jos 
tikslas – paskelbti informaciją, nuomones 
ar idėjas visuomenei, nepriklausomai nuo 
pasirinkto perdavimo būdo. Tokia veikla 
turėtų būti siejama ne vien su 
žiniasklaidos bendrovėmis; ji gali būti 
vykdoma pelno ir ne pelno tikslais;

nuostatas, kuriomis būtų nustatytos išimtys 
ir nukrypti leidžiančios nuostatos, 
reikalingos šioms pagrindinės teisėms
suderinti. Tokias išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas valstybės narės 
turėtų priimti bendrųjų principų, duomenų 
subjekto teisių, duomenų valdytojų ir 
duomenų tvarkytojų, duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms, nepriklausomų priežiūros 
institucijų, bendradarbiavimo ir nuoseklaus 
teisės taikymu atžvilgiu. Tačiau tai 
neturėtų suteikti valstybėms narėms 
pagrindo nustatyti kitų šio reglamento 
nuostatų išimtis. Kad būtų atsižvelgta į 
teisės į saviraiškos laisvę svarbą 
demokratinėje visuomenėje, su šia laisve 
susijusias sąvokas, kaip antai žurnalistika, 
būtina aiškinti plačiai;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „vien tik žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės raiškos tikslais“
nepakankamai plati ir galėtų sukelti sunkumų žiniasklaidos tarnyboms, tvarkančioms jų 
žurnalistiniam darbui reikalingus konfidencialius duomenis, kadangi pats tvarkymas nėra 
žurnalistinio pobūdžio. Be to, įtraukėme nuorodą į Amsterdamo sutarties protokolą, kuris 
labai svarbus visuomeninio transliavimo paslaugoms, pvz., Vokietijoje. Kadangi Amsterdamo 
sutarties protokolas yra ir Lisabonos sutarties dalis, jo reikia laikytis taip pat ir duomenų 
apsaugos srityje.

Pakeitimas 626
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
121 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik 
žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais turėtų būti
taikomos tam tikrų reglamento reikalavimų 
išimtys, kad teisė į duomenų apsaugą būtų 

(121) asmens duomenų tvarkymui turėtų 
būti numatytos tam tikrų šio reglamento 
reikalavimų išimtys arba nukrypti 
leidžiančios nuostatos, kad teisė į 
duomenų apsaugą būtų suderinta su 
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suderinta su saviraiškos laisvę 
reglamentuojančiomis taisyklėmis, ypač 
teise gauti nešališką informaciją, 
garantuojama Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 11 straipsniu.
Tai visų pirma turėtų būti taikoma asmens 
duomenų tvarkymui audiovizualinėje 
srityje ir žinių bei spaudos archyvuose.
Todėl valstybės narės turėtų priimti teisės 
nuostatas, kuriomis būtų nustatytos išimtys 
ir nukrypti leidžiančios nuostatos, 
reikalingos šioms pagrindinės teisėms 
suderinti. Tokias išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas valstybės narės 
turėtų priimti bendrųjų principų, duomenų 
subjekto teisių, duomenų valdytojų ir 
duomenų tvarkytojų, duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms, nepriklausomų priežiūros 
institucijų, bendradarbiavimo ir nuoseklaus 
teisės taikymu atžvilgiu. Tačiau tai 
neturėtų suteikti valstybėms narėms 
pagrindo nustatyti kitų šio reglamento 
nuostatų išimtis. Kad būtų atsižvelgta į 
teisės į saviraiškos laisvę svarbą 
demokratinėje visuomenėje, su šia laisve 
susijusias sąvokas, kaip antai žurnalistika, 
būtina aiškinti plačiai. Todėl šio 
reglamento išimčių ir nukrypti leidžiančių 
nuostatų tikslais valstybės narės turėtų 
veiklą priskirti „žurnalistinei“, jeigu jos 
tikslas – paskelbti informaciją, nuomones 
ar idėjas visuomenei, nepriklausomai nuo 
pasirinkto perdavimo būdo. Tokia veikla 
turėtų būti siejama ne vien su 
žiniasklaidos bendrovėmis; ji gali būti 
vykdoma pelno ir ne pelno tikslais;

saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai turėtų būti taikoma 
asmens duomenų tvarkymui
žurnalistiniais, taip pat meninės bei 
literatūrinės raiškos ir panašiai tikslais, 
visų pirma audiovizualinėje srityje ir žinių 
bei spaudos archyvuose. Todėl valstybės 
narės turėtų priimti teisės nuostatas, 
kuriomis būtų nustatytos išimtys ir 
nukrypti leidžiančios nuostatos, reikalingos 
šioms pagrindinės teisėms suderinti. Tokias 
išimtis ir nukrypti leidžiančias nuostatas 
valstybės narės turėtų priimti bendrųjų 
principų, duomenų subjekto teisių, 
duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų, 
duomenų perdavimo į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms, 
nepriklausomų priežiūros institucijų, 
bendradarbiavimo ir nuoseklaus teisės 
taikymu atžvilgiu. Tačiau tai neturėtų 
suteikti valstybėms narėms pagrindo 
nustatyti kitų šio reglamento nuostatų 
išimtis. Kad būtų atsižvelgta į teisės į 
saviraiškos laisvę svarbą demokratinėje 
visuomenėje, su šia laisve susijusias 
sąvokas, kaip antai žurnalistika, būtina 
aiškinti plačiai;

Or. en

Pagrindimas

Laikantis pranešėjo 68 pakeitimo nuostatų, paaiškinama, kad saugoma ne tik žurnalistų, 
menininkų ar rašytojų saviraiškos laisvė, bet ir saviraiškos laisvė apskritai. Užtikrinant, kad 
nebūtų sumažintas dabartinės apsaugos lygis, žurnalistinė veikla, taip pat meninė bei 
literatūrinė raiška turėtų būti aiškiai nurodytos, tačiau ne kaip vienintelės išimtinės sritys.  
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Pakeitimas 627
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
121 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais turėtų būti taikomos tam 
tikrų reglamento reikalavimų išimtys, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Todėl valstybės narės turėtų 
priimti teisės nuostatas, kuriomis būtų 
nustatytos išimtys ir nukrypti leidžiančios 
nuostatos, reikalingos šioms pagrindinės 
teisėms suderinti. Tokias išimtis ir 
nukrypti leidžiančias nuostatas valstybės 
narės turėtų priimti bendrųjų principų, 
duomenų subjekto teisių, duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų, 
duomenų perdavimo į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms, 
nepriklausomų priežiūros institucijų, 
bendradarbiavimo ir nuoseklaus teisės 
taikymu atžvilgiu. Tačiau tai neturėtų 
suteikti valstybėms narėms pagrindo 
nustatyti kitų šio reglamento nuostatų 
išimtis. Kad būtų atsižvelgta į teisės į 
saviraiškos laisvę svarbą demokratinėje 
visuomenėje, su šia laisve susijusias 
sąvokas, kaip antai žurnalistika, būtina 
aiškinti plačiai. Todėl šio reglamento 
išimčių ir nukrypti leidžiančių nuostatų 
tikslais valstybės narės turėtų veiklą 
priskirti „žurnalistinei“, jeigu jos tikslas –
paskelbti informaciją, nuomones ar idėjas 
visuomenei, nepriklausomai nuo 
pasirinkto perdavimo būdo. Tokia veikla 
turėtų būti siejama ne vien su

(121) asmens duomenų tvarkymui 
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais turėtų būti taikomos tam 
tikrų reglamento reikalavimų išimtys, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Kad būtų atsižvelgta į teisės į 
saviraiškos laisvę svarbą demokratinėje 
visuomenėje, su šia laisve susijusias 
sąvokas, kaip antai žurnalistika, būtina 
aiškinti plačiai, taip pat atsižvelgti į 
technologinę plėtrą ir naujas 
skaitmenines žiniasklaidos priemones;
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žiniasklaidos bendrovėmis; ji gali būti 
vykdoma pelno ir ne pelno tikslais;

Or. en

Pakeitimas 628
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
121 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik 
žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais turėtų būti 
taikomos tam tikrų reglamento reikalavimų
išimtys, kad teisė į duomenų apsaugą būtų 
suderinta su saviraiškos laisvę 
reglamentuojančiomis taisyklėmis, ypač 
teise gauti nešališką informaciją, 
garantuojama Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 11 straipsniu.
Tai visų pirma turėtų būti taikoma asmens 
duomenų tvarkymui audiovizualinėje 
srityje ir žinių bei spaudos archyvuose.
Todėl valstybės narės turėtų priimti teisės 
nuostatas, kuriomis būtų nustatytos išimtys 
ir nukrypti leidžiančios nuostatos, 
reikalingos šioms pagrindinės teisėms 
suderinti. Tokias išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas valstybės narės 
turėtų priimti bendrųjų principų, duomenų 
subjekto teisių, duomenų valdytojų ir 
duomenų tvarkytojų, duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms, nepriklausomų priežiūros 
institucijų, bendradarbiavimo ir nuoseklaus 
teisės taikymu atžvilgiu. Tačiau tai 
neturėtų suteikti valstybėms narėms 
pagrindo nustatyti kitų šio reglamento 
nuostatų išimtis. Kad būtų atsižvelgta į 
teisės į saviraiškos laisvę svarbą 
demokratinėje visuomenėje, su šia laisve 
susijusias sąvokas, kaip antai žurnalistika, 
būtina aiškinti plačiai. Todėl šio 

(121) prireikus turėtų būti įmanoma
asmens duomenų tvarkymui taikyti tam 
tikrų šio reglamento reikalavimų išimtis 
arba nukrypti leidžiančias nuostatas, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Todėl valstybės narės turėtų 
priimti teisės nuostatas, kuriomis būtų 
nustatytos išimtys ir nukrypti leidžiančios 
nuostatos, reikalingos šioms pagrindinės 
teisėms suderinti. Tokias išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas valstybės narės 
turėtų priimti bendrųjų principų, duomenų 
subjekto teisių, duomenų valdytojų ir 
duomenų tvarkytojų, duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms, nepriklausomų priežiūros 
institucijų, bendradarbiavimo ir nuoseklaus 
teisės taikymu atžvilgiu. Tačiau tai 
neturėtų suteikti valstybėms narėms
pagrindo nustatyti kitų šio reglamento 
nuostatų išimtis. Kad būtų atsižvelgta į 
teisės į saviraiškos laisvę svarbą 
demokratinėje visuomenėje, su šia laisve 
susijusias sąvokas, kaip antai žurnalistika, 
būtina aiškinti plačiai;
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reglamento išimčių ir nukrypti leidžiančių 
nuostatų tikslais valstybės narės turėtų 
veiklą priskirti „žurnalistinei“, jeigu jos 
tikslas – paskelbti informaciją, nuomones 
ar idėjas visuomenei, nepriklausomai nuo 
pasirinkto perdavimo būdo. Tokia veikla 
turėtų būti siejama ne vien su 
žiniasklaidos bendrovėmis; ji gali būti 
vykdoma pelno ir ne pelno tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Aiškiau išdėstoma, kad saugoma ne tik žurnalistų, menininkų ar rašytojų saviraiškos laisvė, 
bet ir saviraiškos laisvė apskritai. Susiję su 80 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
121 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik 
žurnalistiniais arba meninės ar 
literatūrinės raiškos tikslais turėtų būti 
taikomos tam tikrų reglamento reikalavimų
išimtys, kad teisė į duomenų apsaugą būtų 
suderinta su saviraiškos laisvę 
reglamentuojančiomis taisyklėmis, ypač 
teise gauti nešališką informaciją, 
garantuojama Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 11 straipsniu.
Tai visų pirma turėtų būti taikoma asmens 
duomenų tvarkymui audiovizualinėje 
srityje ir žinių bei spaudos archyvuose.
Todėl valstybės narės turėtų priimti teisės 
nuostatas, kuriomis būtų nustatytos išimtys 
ir nukrypti leidžiančios nuostatos, 
reikalingos šioms pagrindinės teisėms 
suderinti. Tokias išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas valstybės narės 
turėtų priimti bendrųjų principų, duomenų 
subjekto teisių, duomenų valdytojų ir 

(121) prireikus turėtų būti įmanoma
asmens duomenų tvarkymui taikyti tam 
tikrų šio reglamento reikalavimų išimtis 
arba nukrypti leidžiančias nuostatas, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Valstybių narių kompetencija 
apibrėžti ir organizuoti visuomeninio 
transliavimo paslaugas pagal prie 
Europos Sąjungos sutarties pridėtą 
Protokolą Nr. 29 turėtų būti išsaugoma. 
Todėl valstybės narės turėtų priimti teisės 
nuostatas, kuriomis būtų nustatytos išimtys 
ir nukrypti leidžiančios nuostatos, 
reikalingos šioms pagrindinės teisėms 
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duomenų tvarkytojų, duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms, nepriklausomų priežiūros 
institucijų, bendradarbiavimo ir nuoseklaus 
teisės taikymu atžvilgiu. Tačiau tai 
neturėtų suteikti valstybėms narėms 
pagrindo nustatyti kitų šio reglamento 
nuostatų išimtis. Kad būtų atsižvelgta į 
teisės į saviraiškos laisvę svarbą 
demokratinėje visuomenėje, su šia laisve 
susijusias sąvokas, kaip antai žurnalistika, 
būtina aiškinti plačiai. Todėl šio 
reglamento išimčių ir nukrypti leidžiančių 
nuostatų tikslais valstybės narės turėtų 
veiklą priskirti „žurnalistinei“, jeigu jos 
tikslas – paskelbti informaciją, nuomones 
ar idėjas visuomenei, nepriklausomai nuo 
pasirinkto perdavimo būdo. Tokia veikla 
turėtų būti siejama ne vien su 
žiniasklaidos bendrovėmis; ji gali būti 
vykdoma pelno ir ne pelno tikslais;

suderinti. Tokias išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas valstybės narės 
turėtų priimti bendrųjų principų, duomenų 
subjekto teisių, duomenų valdytojų ir 
duomenų tvarkytojų, duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis ir tarptautinėms 
organizacijoms, nepriklausomų priežiūros 
institucijų, bendradarbiavimo ir nuoseklaus 
teisės taikymu atžvilgiu. Tačiau tai 
neturėtų suteikti valstybėms narėms 
pagrindo nustatyti kitų šio reglamento 
nuostatų išimtis. Kad būtų atsižvelgta į 
teisės į saviraiškos laisvę svarbą 
demokratinėje visuomenėje, su šia laisve 
susijusias sąvokas, kaip antai žurnalistika, 
būtina aiškinti plačiai;

Or. en

Pakeitimas 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
121 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik 
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais turėtų būti taikomos tam 
tikrų reglamento reikalavimų išimtys, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
archyvuose. Todėl valstybės narės turėtų 

(121) asmens duomenų tvarkymui vien tik 
žurnalistiniais arba meninės ar literatūrinės 
raiškos tikslais turėtų būti taikomos tam 
tikrų reglamento reikalavimų išimtys, kad 
teisė į duomenų apsaugą būtų suderinta su 
saviraiškos laisvę reglamentuojančiomis 
taisyklėmis, ypač teise gauti nešališką 
informaciją, garantuojama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsniu. Tai visų pirma turėtų būti 
taikoma asmens duomenų tvarkymui 
audiovizualinėje srityje ir žinių bei spaudos 
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priimti teisės nuostatas, kuriomis būtų 
nustatytos išimtys ir nukrypti leidžiančios 
nuostatos, reikalingos šioms pagrindinės 
teisėms suderinti. Tokias išimtis ir 
nukrypti leidžiančias nuostatas valstybės 
narės turėtų priimti bendrųjų principų, 
duomenų subjekto teisių, duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų, 
duomenų perdavimo į trečiąsias šalis ir 
tarptautinėms organizacijoms, 
nepriklausomų priežiūros institucijų, 
bendradarbiavimo ir nuoseklaus teisės 
taikymu atžvilgiu. Tačiau tai neturėtų 
suteikti valstybėms narėms pagrindo 
nustatyti kitų šio reglamento nuostatų 
išimtis. Kad būtų atsižvelgta į teisės į 
saviraiškos laisvę svarbą demokratinėje 
visuomenėje, su šia laisve susijusias 
sąvokas, kaip antai žurnalistika, būtina 
aiškinti plačiai. Todėl šio reglamento 
išimčių ir nukrypti leidžiančių nuostatų 
tikslais valstybės narės turėtų veiklą 
priskirti „žurnalistinei“, jeigu jos tikslas –
paskelbti informaciją, nuomones ar idėjas 
visuomenei, nepriklausomai nuo 
pasirinkto perdavimo būdo. Tokia veikla 
turėtų būti siejama ne vien su 
žiniasklaidos bendrovėmis; ji gali būti 
vykdoma pelno ir ne pelno tikslais;

archyvuose;

Or. en

Pakeitimas 631
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
121 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(121a) šiame reglamente leidžiama 
taikant šio reglamento nuostatas 
atsižvelgti į visuomenės teisės susipažinti 
su oficialiais dokumentais principą. 
Valdžios institucijos arba įstaigos 
turimuose dokumentuose esančius 



PE506.145v01-00 24/154 AM\928599LT.doc

LT

asmens duomenis šios institucijos arba 
įstaigos gali atskleisti laikydamosi 
valstybės narės teisės aktų, kurie yra 
taikomi šiai institucijai arba įstaigai. 
Tokiais teisės aktais turėtų būti 
suderinama teisė į asmens duomenų 
apsaugą su visuomenės teisės susipažinti 
su oficialiais dokumentais principu;

Or. en

Pakeitimas 632
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
123 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(123a) su sveikata susijusių asmens 
duomenų, kaip specialios kategorijos 
duomenų, tvarkymas gali būti reikalingas 
istoriniams, statistiniams arba 
moksliniams tyrimams atlikti. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti užtikrinta, kad 
asmens sveikatos duomenų, kuriems 
taikomos specialios ir tinkamos apsaugos 
priemonės fizinių asmenų pagrindinėms 
teisėms ir asmens duomenims apsaugoti, 
tvarkymo sąlygų derinimas netaptų 
kliūtimi taikomiesiems, klinikiniams ir 
visuomenės sveikatos tyrimams;

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės sveikatos tyrimams itin svarbu užtikrinti nuolatinę prieigą prie medicinos 
duomenų.  Taikant šį reglamentą labai svarbu rasti pusiausvyrą tarp asmens duomenų 
apsaugos ir deramos pagarbos visuomenės sveikatos tyrimus atliekantiems mokslininkams, 
kad jie galėtų vykdyti mokslinius tyrimus medicinos srityje.

Pakeitimas 633
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės, 
neperžengdamos šio reglamento ribų, 
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose 
būtų įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės;

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės, 
neperžengdamos šio reglamento ribų, 
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose 
būtų įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės. 
Reglamento nuostatų galima nesilaikyti, 
jei taikomos kolektyvinės sutartys 
(susitarimai dėl darbo užmokesčio, 
bendrovių susitarimai, susitarimai su 
vyresniųjų darbuotojų komitetais);

Or. de

Pakeitimas 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės,
neperžengdamos šio reglamento ribų, 
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose 
būtų įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės;

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais bei socialine apsauga susijusiais 
tikslais. Todėl siekiant reglamentuoti 
darbuotojų asmens duomenų tvarkymą su 
darbo santykiais susijusiais tikslais, 
valstybės narės, vadovaudamosi šiuo 
reglamentu, turėtų galėti priimti įstatymus, 
kuriuose būtų įtvirtintos specialios asmens 
duomenų tvarkymo užimtumo ir socialinės 
apsaugos sektoriuje taisyklės;
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Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip ir darbo santykiai, socialinė apsauga yra labai sudėtinga sritis, išsamiai 
reglamentuojama nacionaliniu lygmeniu. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
priimti arba išlaikyti konkrečius teisės aktus, kuriais šioje srityje išsamiai reglamentuojama 
valstybės institucijų tvarkomų duomenų apsauga.

Pakeitimas 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės, 
neperžengdamos šio reglamento ribų, 
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose 
būtų įtvirtintos specialios asmens
duomenų tvarkymo užimtumo sektoriuje
taisyklės;

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Valstybės 
narės turėtų turėti galimybę reglamentuoti 
darbuotojų asmens duomenų tvarkymą su 
darbo santykiais susijusiais tikslais
laikydamosi šiame reglamente nustatytų 
taisyklių ir minimalių standartų. Jeigu 
atitinkamoje valstybėje narėje esama 
teisinio pagrindo, pagal kurį darbo 
santykių klausimai reglamentuojami 
darbuotojų atstovų ir įmonės vadovybės 
arba įmonių grupę valdančios įmonės 
susitarimu (kolektyvine sutartimi) arba 
remiantis 2009 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos 
steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių grupių darbuotojų informavimo 
bei konsultavimosi su jais tvarkos 
nustatymo, asmens duomenys su darbo 
santykiais susijusiais tikslais turėtų būti 
tvarkomi ir pagal tokį susitarimą, jei nėra 
pažeidžiamos šiame reglamente nustatytos
taisyklės ir minimalūs standartai;

Or. en
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Pakeitimas 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės,
neperžengdamos šio reglamento ribų, 
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose 
būtų įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės;

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės,
vadovaudamosi šiuo reglamentu, turėtų 
galėti priimti įstatymus, kuriuose būtų 
įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo su darbo santykiais susijusiais 
tikslais taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 637
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
124 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124a) tose valstybėse narėse, kur darbo 
rinkos dalyviams leidžiama reguliuoti 
atlyginimus ar kitas darbo sąlygas 
sudarant kolektyvines sutartis,  taikant 6 
straipsnio 1 dalies f punktą turėtų būti 
ypač atsižvelgta į kolektyvinėse sutartyse 
nustatytas socialinių partnerių pareigas ir 
teises;

Or. en
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Pakeitimas 638
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
124 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124a) šis reglamentas taikomas 
atsižvelgiant į sporto ypatumus, 
pripažintus SESV 165 straipsnyje, 
kadangi dėl savo socialinio vaidmens 
sportinė veikla yra viešasis interesas;

Or. en

Pakeitimas 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
125 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(125) kad asmens duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais būtų teisėtas, taip pat reikėtų 
paisyti kitų tos srities teisės aktų, 
pavyzdžiui, dėl klinikinių tyrimų;

(125) kad asmens duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais būtų teisėtas, taip pat reikėtų 
paisyti kitų tos srities teisės aktų, 
pavyzdžiui, dėl klinikinių tyrimų. 83 
straipsnyje nurodytas mokslinių tyrimų 
etikos komitetas turėtų atitikti Pasaulio 
medikų asociacijos Helsinkio deklaracijos 
principus ir valstybių narių nacionalinius 
reikalavimus bei Sąjungos teisę; 

Or. en

Pagrindimas

Kartu su 83 straipsnio 1d dalimi (nauja) šiuo 125 konstatuojamosios dalies pakeitimu šis 
straipsnis būtų suderintas su Pasaulio medikų asociacijos 2008 m. Helsinkio deklaracija dėl 
su žmonėmis susijusių medicinos tyrimų etikos principų, kurioje nurodyta, kad etikos 
komitetai turi būti nepriklausomi nuo tyrėjo, užsakovo ar kitų nederamos įtakos turinčių 
subjektų (būsimasis Klinikinių tyrimų reglamentas).
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Pakeitimas 640
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
125 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(125) kad asmens duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais būtų teisėtas, taip pat reikėtų 
paisyti kitų tos srities teisės aktų, 
pavyzdžiui, dėl klinikinių tyrimų;

(125) kad asmens duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais būtų teisėtas, taip pat reikėtų 
paisyti kitų tos srities teisės aktų, 
pavyzdžiui, dėl klinikinių tyrimų. 83 
straipsnyje nurodytas mokslinių tyrimų 
etikos komitetas turėtų atitikti Pasaulio 
medikų asociacijos Helsinkio deklaracijos 
principus ir valstybių narių nacionalinius 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
125 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(125) kad asmens duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais būtų teisėtas, taip pat reikėtų 
paisyti kitų tos srities teisės aktų, 
pavyzdžiui, dėl klinikinių tyrimų;

(125) kad asmens duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais būtų teisėtas, taip pat reikėtų 
paisyti kitų tos srities teisės aktų, 
pavyzdžiui, dėl klinikinių tyrimų. Tai 
apima etikos komiteto naudojimą pagal 
2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros 
klinikinės praktikos įgyvendinimu 
atliekant žmonėms skirtų vaistų 
klinikinius tyrimus, suderinimo;

Or. en
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Pagrindimas

Kai dėl praktinių priežasčių, pvz., vykdant registru pagrįstą mokslinį tyrimą, neįmanoma 
gauti visų duomenų subjektų sutikimą, mokslinio tyrimo patikrinimas ekspertų etikos komitete 
yra labai svarbi priemonė siekiant užtikrinti, kad galimas pavojus asmeniui yra proporcingas 
tyrimo mokslinei vertei ir galimai naudai.

Pakeitimas 642
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
125 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(125a) asmens duomenys gali būti vėliau 
naudojami jų archyvavimo tikslais.  Tuo 
atveju derėtų suderinti teisę į asmens 
duomenų apsaugą su archyvams 
(užtikrinantiems žmonių teisę žinoti savo 
istoriją) taikomomis taisyklėmis ir su 
visuomenės teisės susipažinti su 
administracine informacija taisyklėmis. 
2011 m. lapkričio mėn. vykusioje 
UNESCO generalinės konferencijos 36–
oje sesijoje priimtoje Visuotinėje 
deklaracijoje dėl archyvų pabrėžta, kad, 
kadangi archyvai yra patikimas 
informacijos, kuria remiasi atskaitinga ir 
skaidri administravimo veikla, šaltinis, jie 
atlieka svarbų vaidmenį visuomenės 
vystymesi išsaugodami ir stiprindami 
asmeninę ir bendruomeninę atmintį. 
Tarptautinis asmens duomenų 
perdavimas turi būti atliekamas 
nepažeidžiant taisyklių dėl kultūros prekių 
ir nacionalinių vertybių judėjimo;

Or. fr

Pagrindimas

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO.Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
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dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.

Pakeitimas 643
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
126 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(126) moksliniai tyrimai šio reglamento 
tikslais turėtų apimti fundamentinius 
tyrimus, taikomuosius tyrimus ir privačių 
asmenų finansuojamus tyrimus; jie taip pat 
turi būti orientuoti į Sutarties dėl Sąjungos 
veikimo 179 straipsnio 1 dalyje nustatytą 
tikslą sukurti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę;

(126) moksliniai tyrimai šio reglamento 
tikslais turėtų apimti fundamentinius 
tyrimus, taikomuosius tyrimus ir privačių 
asmenų finansuojamus tyrimus, kaip 
apibrėžta Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 13 straipsnyje; jie taip pat 
turi būti orientuoti į Sutarties dėl Sąjungos 
veikimo 179 straipsnio 1 dalyje nustatytą 
tikslą sukurti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę. Nuomonės ir socialiniai tyrimai yra 
mokslinių tyrimų dalis. Rinkos tyrimai 
paprastai nelaikomi moksliniais tyrimais;

Or. en

Pakeitimas 644
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl reglamento
127 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(127) kiek tai susiję su priežiūros 
institucijų įgaliojimais reikalauti, kad 
duomenų valdytojai ar tvarkytojai leistų 
susipažinti su asmens duomenimis ir 
įsileistų į savo patalpas, valstybės narės, 
neperžengdamos šio reglamento ribų, gali 
priimti įstatymą, kuriame įtvirtintų
specialias profesinės paslapties ar kitų 

(127) valstybės narės įstatymais nustatyti
specialias priežiūros institucijų įgaliojimų 
taisykles ir II–IV skyrių nuostatoms 
taikomas išimtis ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, kad įtvirtintų profesinės 
paslapties ar kitų lygiaverčių pareigų 
saugoti paslaptį taisykles, jeigu to reikia 
teisei į asmens duomenų apsaugą ir 
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lygiaverčių pareigų saugoti paslaptį 
taisykles, jeigu to reikia teisei į asmens 
duomenų apsaugą ir pareigai saugoti 
profesinę paslaptį suderinti;

pareigai saugoti profesinę paslaptį 
suderinti;

Or. en

Pagrindimas

Profesinės paslapties prievolės (pvz., notarų arba mokesčių konsultantų) turi turėti viršenybę 
duomenų apsaugos taisyklių atžvilgiu. Tai taikytina ne tik valstybių narių galimybėms priimti 
skirtingas nuostatas dėl priežiūros institucijų tiriamųjų įgaliojimų tiems atvejams, kai 
asmenims taikomos profesinės paslapties prievolės, kaip jau numatyta 84 straipsnyje, tačiau 
taip pat lankstumo galimybėms – esant reikalui pakeičiant esmines duomenų apsaugos 
nuostatas.

Pakeitimas 645
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
127 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(127a) siekiant teisinio tikrumo, šiuo 
reglamentu neturėtų būti sukeltos 
kolizijos su konkrečius sektorius 
reglamentuojančiais teisės aktais dėl 
teisinių prievolių ir ne teisinių 
reikalavimų ir su rekomendacijomis, 
kurios priimamos remiantis tokiais 
konkretiems sektoriams, pvz., sveikatos 
apsaugos arba bankininkystės, skirtais 
teisės aktais;

Or. en

Pakeitimas 646
Jan Mulder

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

(127a) prievolė pranešti duomenų 
subjektui apie tvarkymo priežastis, teisė 
reikalauti ištrinti duomenis, teisė į 
duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, 
kad duomenys būtų tvarkomi, prievolė 
imtis atitikties užtikrinimo priemonių, taip 
pat draudimas perduoti duomenis ne 
Sąjungos šalims neturėtų būti taikomos 
informacijos, susijusios su asmens 
profesine veikla, pvz., informacijos apie 
asmens darbdavį, pareigas, funkcijas, 
darbo vietos adresą, darbo telefono arba 
darbo fakso numerį, darbo elektroninio 
pašto adresą arba kitas organizacines 
detales, tvarkymui Tačiau duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas neatskleistų tokios 
profesinės informacijos tretiesiems 
subjektams;

Or. en

Pakeitimas 647
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
128 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(128) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 17 straipsnyje, šiuo 
reglamentu paisoma pagal nacionalinę 
teisę nustatyto valstybių narių bažnyčių ir 
religinių asociacijų ar bendruomenių 
statuso ir jo nepažeidžia. Jeigu 
įsigaliojant šiam reglamentui bažnyčia 
valstybėje narėje taiko išsamias taisykles 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis, tos taisyklės turėtų būti 
taikomos toliau, jeigu jos dera su šio 
reglamento nuostatomis. Tokios bažnyčios 
ir religinės asociacijos turėtų būti 

Išbraukta.
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įpareigotos įsteigti visiškai nepriklausomą 
priežiūros instituciją;

Or. en

Pakeitimas 648
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
128 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(128) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 17 straipsnyje, šiuo 
reglamentu paisoma pagal nacionalinę 
teisę nustatyto valstybių narių bažnyčių ir 
religinių asociacijų ar bendruomenių 
statuso ir jo nepažeidžia. Jeigu 
įsigaliojant šiam reglamentui bažnyčia 
valstybėje narėje taiko išsamias taisykles 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis, tos taisyklės turėtų būti 
taikomos toliau, jeigu jos dera su šio 
reglamento nuostatomis. Tokios bažnyčios 
ir religinės asociacijos turėtų būti 
įpareigotos įsteigti visiškai nepriklausomą 
priežiūros instituciją;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 649
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
128 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(128) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 17 straipsnyje, šiuo 
reglamentu paisoma pagal nacionalinę teisę 
nustatyto valstybių narių bažnyčių ir 
religinių asociacijų ar bendruomenių 

(128) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 17 straipsnyje, šiuo 
reglamentu paisoma pagal nacionalinę teisę 
nustatyto valstybių narių bažnyčių ir 
religinių asociacijų ar bendruomenių 
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statuso ir jo nepažeidžia. Jeigu įsigaliojant 
šiam reglamentui bažnyčia valstybėje 
narėje taiko išsamias taisykles dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis, tos taisyklės turėtų būti 
taikomos toliau, jeigu jos dera su šio 
reglamento nuostatomis. Tokios bažnyčios 
ir religinės asociacijos turėtų būti 
įpareigotos įsteigti visiškai nepriklausomą 
priežiūros instituciją;

statuso ir jo nepažeidžia. Jeigu įsigaliojant 
šiam reglamentui bažnyčia valstybėje 
narėje taiko išsamias taisykles dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis, tos taisyklės turėtų būti 
taikomos toliau, jeigu jos dera su šio 
reglamento nuostatomis;

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios pagrindo ES bažnytinėms bendruomenėms numatyti atskirų duomenų apsaugos 
institucijų.

Pakeitimas 650
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
129 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai turėtų 
būti priimti dėl duomenų tvarkymo 
teisėtumo; vaiko sutikimo kriterijų ir 
sąlygų nustatymo; ypatingų kategorijų 
duomenų tvarkymo; akivaizdžiai 
neproporcingų prašymų ir mokesčio už 
duomenų subjekto naudojimąsi teisėmis 
kriterijų ir sąlygų nustatymo; duomenų 
subjekto informavimo ir teisės susipažinti 
su duomenimis kriterijų ir reikalavimų;
teisės būti pamirštam ir teisės reikalauti 
ištrinti duomenis; profiliavimu pagrįstų 

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai turėtų 
būti priimti dėl sutikimo pareiškimo 
techninės formos nustatymo;
piktograminio ir kitokio grafinio 
informacijos teikimo sąlygų nustatymo; 
mokesčio už duomenų subjekto 
naudojimąsi teisėmis kriterijų ir sąlygų 
nustatymo; duomenų subjekto 
informavimo ir teisės susipažinti su 
duomenimis kriterijų ir reikalavimų; teisės 
būti pamirštam ir teisės reikalauti ištrinti 
duomenis; duomenų valdytojo 
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priemonių; duomenų valdytojo 
atsakomybės ir pritaikytosios bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
tvarkytojo; dokumentavimo ir duomenų 
tvarkymo kriterijų ir reikalavimų; asmens 
duomenų saugumo pažeidimo ir pranešimo 
apie jį priežiūros institucijoms kriterijų bei 
reikalavimų ir aplinkybių, kuriomis 
tikėtina, kad asmens duomenų saugumo 
pažeidimas turės neigiamo poveikio 
duomenų subjektui; duomenų tvarkymo 
operacijų, kurioms reikalingas duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimas, kriterijų ir 
sąlygų; didelės konkrečios rizikos, dėl 
kurios būtina iš anksto konsultuotis, 
nustatymo kriterijų ir reikalavimų;
duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo 
ir užduočių; elgesio kodeksų;
sertifikavimo mechanizmų kriterijų ir 
reikalavimų; duomenų perdavimo 
remiantis įmonei privalomomis 
taisyklėmis kriterijų ir reikalavimų;
duomenų perdavimo išimčių; 
administracinių sankcijų; duomenų 
tvarkymo sveikatos priežiūros tikslais;
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais ir duomenų tvarkymo 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių tyrimų 
tikslais. Itin svarbu, kad atlikdama
parengiamuosius darbus Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais.
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduoti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

atsakomybės tikrinimo kriterijų ir 
reikalavimų; asmens duomenų saugumo 
pažeidimo ir pranešimo apie jį priežiūros 
institucijoms kriterijų bei reikalavimų ir 
aplinkybių, kuriomis tikėtina, kad asmens 
duomenų saugumo pažeidimas turės 
neigiamo poveikio duomenų subjektui;
duomenų tvarkymo operacijų, kurioms 
reikalingas duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimas, kriterijų ir sąlygų; didelės 
konkrečios rizikos, dėl kurios būtina iš 
anksto konsultuotis, nustatymo kriterijų ir 
reikalavimų; elgesio kodeksų;
sertifikavimo mechanizmų kriterijų ir 
reikalavimų; tinkamo duomenų apsaugos 
lygio, kurį užtikrina trečioji šalis arba 
tarptautinė organizacija; administracinių 
sankcijų; duomenų tvarkymo sveikatos 
priežiūros tikslais; duomenų tvarkymo su 
darbo santykiais susijusiais tikslais ir 
duomenų tvarkymo istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais. Itin svarbu, 
kad atlikdama parengiamuosius darbus 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita 
ko, su ekspertais, ypač su Europos 
duomenų apsaugos valdyba. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. hu

Pagrindimas

Grafiniai suvokimo ir aiškumo didinimo būdai gali remtis ne piktograminio pobūdžio 
grafiniais metodais. Nederėtų atmesti kitų galimybių.
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Pakeitimas 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
129 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai 
turėtų būti priimti dėl duomenų tvarkymo 
teisėtumo; vaiko sutikimo kriterijų ir 
sąlygų nustatymo; ypatingų kategorijų 
duomenų tvarkymo; akivaizdžiai 
neproporcingų prašymų ir mokesčio už 
duomenų subjekto naudojimąsi teisėmis 
kriterijų ir sąlygų nustatymo; duomenų 
subjekto informavimo ir teisės susipažinti 
su duomenimis kriterijų ir reikalavimų; 
teisės būti pamirštam ir teisės reikalauti 
ištrinti duomenis; profiliavimu pagrįstų 
priemonių; duomenų valdytojo 
atsakomybės ir pritaikytosios bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
tvarkytojo; dokumentavimo ir duomenų 
tvarkymo kriterijų ir reikalavimų; asmens 
duomenų saugumo pažeidimo ir 
pranešimo apie jį priežiūros institucijoms 
kriterijų bei reikalavimų ir aplinkybių, 
kuriomis tikėtina, kad asmens duomenų 
saugumo pažeidimas turės neigiamo 
poveikio duomenų subjektui; duomenų 
tvarkymo operacijų, kurioms reikalingas 
duomenų apsaugos poveikio įvertinimas, 
kriterijų ir sąlygų; didelės konkrečios 
rizikos, dėl kurios būtina iš anksto 
konsultuotis, nustatymo kriterijų ir 
reikalavimų; duomenų apsaugos 
pareigūno paskyrimo ir užduočių; elgesio 
kodeksų; sertifikavimo mechanizmų 

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Įgyvendinant šio reglamento 
nuostatas turėtų būti užtikrinta, kad 
produktams ir paslaugoms, įskaitant 
galinę ir kitokią elektroninių ryšių įrangą, 
nebus nustatyta jokių privalomų 
specifinių techninių reikalavimų, kurie 
varžytų šios įrangos pateikimą į rinką ir 
laisvą tokios įrangos judėjimą valstybių 
narių viduje ir tarp jų;
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kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
perdavimo remiantis įmonei privalomomis 
taisyklėmis kriterijų ir reikalavimų; 
duomenų perdavimo išimčių; 
administracinių sankcijų; duomenų 
tvarkymo sveikatos priežiūros tikslais; 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais ir duomenų tvarkymo 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių 
tyrimų tikslais. Itin svarbu, kad atlikdama 
parengiamuosius darbus Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 652
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo; 
standartinėms naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms; standartinių 
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų; teisės į 
duomenų perkeliamumą; standartinėms 
duomenų valdytojo atsakomybės už 
pritaikytąją bei standartizuotąją duomenų 
apsaugą ir dokumentų formoms; 
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 

Išbraukta.
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duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai 
ir tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai; 
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo 
įvertinimui; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimų pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą. Šiais įgaliojimais Komisija 
turėtų naudotis pagal 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai; Komisija 
turėtų svarstyti labai mažoms, mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms skirtas konkrečias 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Horizontaliu pakeitimu visi įgyvendinimo aktai pakeičiami deleguotaisiais aktais siekiant 
užtikrinti visapusišką Europos Parlamento dalyvavimą sprendimų priėmimo procese.

Pakeitimas 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
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įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo; 
standartinėms naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms; standartinių 
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų; teisės į 
duomenų perkeliamumą; standartinėms 
duomenų valdytojo atsakomybės už 
pritaikytąją bei standartizuotąją duomenų 
apsaugą ir dokumentų formoms; 
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai 
ir tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai; 
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo 
įvertinimui; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimų pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai45. Komisija
turėtų svarstyti labai mažoms, mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms skirtas konkrečias 
priemones;

įgaliojimai. Įgyvendinant šio reglamento 
nuostatas turėtų būti užtikrinta, kad 
produktams ir paslaugoms, įskaitant 
galinę ir kitokią elektroninių ryšių įrangą, 
nebus nustatyta jokių privalomų 
specifinių techninių reikalavimų, kurie 
varžytų šios įrangos pateikimą į rinką ir 
laisvą tokios įrangos judėjimą valstybių 
narių viduje ir tarp jų;

Or. en

Pakeitimas 654
Alexander Alvaro
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Pasiūlymas dėl reglamento
131 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(131) nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma standartinių vaiko sutikimo 
formų priėmimui; standartinėms 
naudojimosi duomenų subjekto teisėmis 
procedūroms ir formoms; standartinėms 
pranešimo duomenų subjektui formoms; 
standartinėms naudojimosi teise 
susipažinti su duomenimis formoms ir 
procedūroms; standartinėms duomenų 
valdytojo atsakomybės už pritaikytąją bei 
standartizuotąją duomenų apsaugą ir 
dokumentų formoms; specialiems 
duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai 
ir tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai; 
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo 
įvertinimui; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimams pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, jeigu tie aktai 
yra bendro pobūdžio;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Horizontaliu pakeitimu visi įgyvendinimo aktai pakeičiami deleguotaisiais aktais siekiant 
užtikrinti visapusišką Europos Parlamento dalyvavimą sprendimų priėmimo procese.
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Pakeitimas 655
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
132 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(132) Komisija turėtų priimti nedelsiant 
taikomus įgyvendinimo aktus, jeigu 
tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
tinkamo apsaugos lygio neužtikrinančia 
trečiąja šalimi arba teritorija, arba su 
sektoriumi, kurio duomenys tvarkomi, toje 
trečiojoje šalyje, arba tarptautine 
organizacija ir susijusiais su priežiūros 
institucijai pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą praneštais klausimais, to 
reikia dėl imperatyvių skubos pagrindų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 656
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
134 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(134) Direktyva 95/46/EB turėtų būti 
panaikinta šiuo reglamentu. Tačiau pagal 
Direktyvą 95/46/EB Komisijos priimti 
sprendimai ir priežiūros institucijų suteikti 
leidimai turėtų toliau galioti;

(134) Direktyva 95/46/EB turėtų būti 
panaikinta šiuo reglamentu. Tačiau pagal 
Direktyvą 95/46/EB Komisijos priimti 
sprendimai ir priežiūros institucijų suteikti 
leidimai turėtų toliau galioti. Tai turėtų 
būti taikytina ir tarptautiniams 
susitarimams arba ES ar valstybių narių 
susitarimams su trečiosiomis šalimis, ypač 
pradėjus galioti Direktyvai 95/46/EB;

Or. en

Pakeitimas 657
Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl reglamento
134 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(134) Direktyva 95/46/EB turėtų būti 
panaikinta šiuo reglamentu. Tačiau pagal 
Direktyvą 95/46/EB Komisijos priimti 
sprendimai ir priežiūros institucijų suteikti 
leidimai turėtų toliau galioti;

(134) Direktyva 95/46/EB turėtų būti 
panaikinta šiuo reglamentu. Tačiau pagal 
Direktyvą 95/46/EB Komisijos priimti 
sprendimai ir priežiūros institucijų suteikti 
leidimai turėtų toliau galioti. Su asmens 
duomenų perdavimu trečiosioms 
valstybėms susiję Komisijos sprendimai ir 
priežiūros institucijų leidimai turėtų 
galioti pereinamąjį dvejų metų laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
139 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 
visuomeninę paskirtį ir remiantis 
proporcingumo principu derėti su kitomis 
pagrindinėmis teisėmis, šiuo reglamentu 
paisoma visų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pripažintų ir 
Sutartyse įtvirtintų pagrindinių teisių ir 
principų, ypač teisės į privatų ir šeimos 
gyvenimą, būsto neliečiamybę ir 
komunikacijos slaptumą, teisės į asmens 
duomenų apsaugą, minties, sąžinės ir 
religijos laisvės, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, laisvės užsiimti verslu, teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų ir religijų 
įvairovės,

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 
visuomeninę paskirtį ir pagal esamą ir 
galimą mokslo, sveikatos ir technologijų 
pažangą, taip pat remiantis proporcingumo 
principu derėti su kitomis pagrindinėmis 
teisėmis, šiuo reglamentu paisoma visų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų ir Sutartyse įtvirtintų 
pagrindinių teisių ir principų, ypač teisės į 
privatų ir šeimos gyvenimą, būsto 
neliečiamybę ir komunikacijos slaptumą, 
teisės į asmens duomenų apsaugą, minties, 
sąžinės ir religijos laisvės, saviraiškos ir 
informacijos laisvės, laisvės užsiimti 
verslu, teisės į nuosavybę, ypač į 
intelektinės nuosavybės apsaugą, teisės į
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
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nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų ir religijų 
įvairovės,

Or. en

Pagrindimas

IP adresų naudojimas dažnai yra svarbiausia intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų tyrimų 
pagal Direktyvą 2004/48/EB sudedamoji dalis ir šiuo reglamentu neturėtų būti uždraustas.

Pakeitimas 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 dalimi nedaroma poveikio valstybių 
narių teisėkūros priemonių, kuriomis 
duomenų subjektams sudaromos 
palankesnės sąlygos, susijusios su jų 
duomenų apsauga, taikymui, ypač 80 ir 
84 straipsnių tikslams.

Or. en

Pakeitimas 660
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, ir 
neautomatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, kurie 
sudaro arba yra skirti sudaryti susisteminto 
rinkinio dalį.

1. Šis reglamentas taikomas visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, ir 
neautomatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, kurie 
sudaro arba yra skirti sudaryti susisteminto 
rinkinio dalį, neatsižvelgiant į naudojamus 
metodus.
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Or. it

Pagrindimas

Poreikis apsaugoti duomenis nepriklauso nuo tų duomenų tvarkymui naudojamo metodo ir 
turėtų nepriklausyti nuo dabarties ir ateities duomenų tvarkymo technologijų.

Pakeitimas 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, ir 
neautomatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims, kurie 
sudaro arba yra skirti sudaryti susisteminto 
rinkinio dalį.

1. Šis reglamentas taikomas visiškai arba iš 
dalies automatizuotomis priemonėmis 
tvarkomiems asmens duomenims,
neteikiant pirmenybės jokioms tvarkymo 
priemonėms, ir neautomatizuotomis 
priemonėmis tvarkomiems asmens 
duomenims, kurie sudaro arba yra skirti 
sudaryti susisteminto rinkinio dalį.

Or. en

Pakeitimas 662
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teismai, prokuratūros įstaigos ir 
teismų nuosprendžių vykdymo įstaigos 
vykdo nuosprendžius ir bausmes;

Or. de

Pagrindimas

Teismų ir antstolių teisėtvarkos veiklai, kiek įmanoma, siūlomos nuostatos neturėtų būti 
taikomos.
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Pakeitimas 663
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šio reglamento nuostatos 
prieštarauja kito Sąjungos teisės akto, 
reglamentuojančio konkrečius asmens 
duomenų tvarkymo konkrečiuose 
sektoriuose aspektus, nuostatai, tuomet 
galioja ir tiems konkretiems sektoriams 
taikoma to kito Sąjungos teisės akto 
nuostata.

Or. en

Pakeitimas 664
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) duomenys buvo surinkti prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui, kaip 
nurodyta 91 straipsnyje; 

Or. fr

Pakeitimas 665
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) duomenys buvo pradėti tvarkyti prieš 



AM\928599LT.doc 47/154 PE506.145v01-00

LT

įsigaliojant šiam reglamentui, kaip 
nurodyta 91 straipsnyje;

Or. fr

Pakeitimas 666
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 667
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turi būti taikomas taip pat Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir 
agentūroms.

Pakeitimas 668
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės turi būti taikomos taip pat Sąjungos įstaigoms, organams ir agentūroms.

Pakeitimas 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant duomenų apsaugos visapusiškumo, į reglamento taikymo sritį reikia įtraukti taip pat 
Sąjungos institucijas, įstaigas, organus ir agentūras..

Pakeitimas 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Sąjungos institucijos neturėtų visiškai nepatekti į reglamento taikymo sritį. Kadangi šios 
priemonės paskirtis – visoje Sąjungoje vienodai nustatyti pagrindinius asmens duomenų 
tvarkymo principus ir garantijas, jos netaikymas ES institucijoms skatina (bent formaliai) 
suvokimą, kad esama dviejų skirtingų teisės sistemų: valstybių narių ir Sąjungos.

Pakeitimas 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybės narės atlieka Europos 
Sąjungos sutarties 2 skyriuje 
reglamentuojamą veiklą;

c) valstybės narės atlieka Europos 
Sąjungos sutarties V antraštinės dalies
2 skyriuje reglamentuojamą veiklą;

Or. es

Pakeitimas 672
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo;

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo, nesuteikiantis galimybės 
susipažinti su duomenimis neribotam 
žmonių skaičiui;

Or. en

Pagrindimas

Laikomasi sprendimų ETT bylose C-101/01 ir C-73/07.

Pakeitimas 673
Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo;

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais tvarko fizinis asmuo;

Or. en

Pakeitimas 674
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo;

d) duomenis tvarko fizinis asmuo, o 
tvarkymo tikslas nėra to asmens verslo 
arba savarankiška profesinė veikla;

Or. de

Pakeitimas 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo;

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo, nesuteikiantis galimybės
susipažinti su duomenimis neribotam 
žmonių skaičiui;

Or. en



AM\928599LT.doc 51/154 PE506.145v01-00

LT

Pakeitimas 676
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo;

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo, nebent kitų fizinių asmenų 
asmens duomenys būtų pateikiami 
susipažinti neapibrėžtam fizinių asmenų 
skaičiui;

Or. en

Pagrindimas

Įprastu atveju su asmens duomenimis turėtų galėti susipažinti neribotas fizinių asmenų 
skaičius.

Pakeitimas 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo;

d) duomenis išimtinai privačiais arba 
šeimos tikslais tvarko fizinis asmuo, 
nebent asmens duomenys būtų viešai 
paskelbti. Tolesnis tokių asmens duomenų 
tvarkymas kitais tikslais turi būti paremtas 
duomenų subjektų sutikimu. Išimtis 
neturėtų būti taikoma, kai asmens 
duomenys tvarkomi siekiant profesinio ar 
komercinio tikslo. Naudojant jautraus 
pobūdžio duomenis reikia ypatingai 
atsižvelgti į trečiųjų šalių teises;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas apribojimas šeimai taikomai išimčiai. Net ir naudojant duomenis 
privatiems arba šeimos tikslams derėtų taikyti tam tikrus privatumo principus ir standartus.

Pakeitimas 678
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) mažos įmonės vykdo tik savo veiklą ir 
tvarko duomenys, kurie griežtai skirti tik 
vidaus naudojimui;

Or. en

Pakeitimas 679
Markus Pieper, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) mikroįmonės pagal Komisijos 
rekomendaciją 2003/351 vykdo savo 
veiklą ir tvarko duomenys, kurie griežtai 
skirti tik vidaus naudojimui;

Or. en

Pakeitimas 680
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenis tvarko kompetentingos e) duomenis tvarko kompetentingos
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institucijos nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
patraukimo už jas baudžiamojon 
atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymo tikslais.

viešosios valdžios institucijos nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
patraukimo už jas baudžiamojon 
atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 681
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenis tvarko kompetentingos 
institucijos nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
patraukimo už jas baudžiamojon 
atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymo tikslais.

e) duomenis tvarko kompetentingos
viešosios valdžios institucijos nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
patraukimo už jas baudžiamojon 
atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 682
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenis tvarko kompetentingos 
institucijos nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
patraukimo už jas baudžiamojon 
atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymo tikslais.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.
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Pakeitimas 683
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) duomenys padaryti anonimiškais.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas netaikomas anonimiškais padarytų duomenų tvarkymui (žr. apibrėžtį 4 
straipsnyje).

Pakeitimas 684
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jis atliekamas istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais;

Or. en

Pakeitimas 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) darbuotojo asmens duomenis tvarko 
darbdavys įdarbinimo proceso metu.

Or. en
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Pakeitimas 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) tvarkomi duomenys, kurių 
anonimiškumas užtikrintas, kaip 
apibrėžta 4 straipsnio 2c punkte.

Or. en

Pakeitimas 687
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) tvarkomi duomenys, kurių 
anonimiškumas užtikrintas.

Or. en

Pagrindimas

Į reglamento taikymo sritį neturėtų patekti ir anonimiški duomenys.

Pakeitimas 688
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) duomenis tvarko sporto organizacijos 
siekdamos nustatyti ir ištirti sporto etikos 
pažeidimus, susijusius su susitarimais dėl 
varžybų baigties ir dopingu, taip pat 
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siekdamos užkirsti jiems kelią.

Or. en

Pakeitimas 689
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) vykdoma veikla, kurią galima priskirti 
duomenų subjekto profesinei ar 
komercinei veiklai.

Or. en

Pakeitimas 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) duomenis tvarko bažnyčios ir religinės 
asociacijos arba bendruomenės;

Or. de

Pagrindimas

Jei bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms duomenų tvarkymo taisyklės aiškiai nebus 
taikomos, bus geriau atsižvelgta į SESV 17 straipsnio reikalavimus, negu vien taikant 84 
straipsnyje išdėstytas pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl bažnyčioms ir religinėms 
asociacijoms taikytinų galiojančių duomenų apsaugos teisės normų.

Pakeitimas 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kompetentingos institucijos rengia ir 
platina oficialiąją joms patikėtą statistiką;

Or. es

Pakeitimas 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) duomenys priklauso fiziniam 
asmeniui, vykdančiam ekonominę veiklą, 
pagal kurią šis asmuo atpažįstamas 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) duomenys priklauso fiziniam 
asmeniui ir yra viešai paskelbiami jam 
vykdant profesines pareigas, pvz., vardas 
ir pavardė, kontaktiniai duomenys ir 
pareigos.

Or. en
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Pakeitimas 694
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) darbuotojo asmens duomenis tvarko 
darbdavys įdarbinimo proceso metu;

Or. en

Pakeitimas 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) kompetentingos institucijos rengia 
rinkėjų sąrašus.

Or. es

Pakeitimas 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) tvarkomi duomenys, kurių 
anonimiškumas užtikrintas.

Or. en

Pakeitimas 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei specialiomis Europos Sąjungos 
arba valstybių narių teisės nuostatomis 
numatoma stipresnė asmens duomenų 
apsauga, nei numatyta šiame reglamente, 
papildomai įgyvendinamos ir tos 
nuostatos. Tai ypač taikytina teisės 
normomis saugomam slaptumui, pvz. 
banko informacijos slaptumui.

Or. en

Pakeitimas 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Pagal šį reglamentą nėra saugoma 
pagal teisę nacionaliniuose ūkio subjektų 
registruose atskleista informacija, kuria 
remiantis rinkoje nustatoma subjektų 
tapatybė.

Or. en

Pakeitimas 699
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio reglamento 7 straipsnio 4 dalis, 15 
straipsnio 1 dalies e punktas, 17 bei 18 
straipsniai, 22 straipsnio c ir e punktai, 
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33, 35, 36 bei 37 straipsniai ir 79 
straipsnio 4, 5, 6 bei 7 dalys netaikomos 
asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka 
viešosios valdžios institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento labai išsamios ir griežtos taisyklės turi neigiamų pasekmių viešosios valdžios 
institucijoms. Didelė dalis viešosios valdžios institucijų atliekamo tvarkymo vykdoma tik 
valstybės viduje, o duomenų tvarkymas pirmiausiai atliekamas kaip veiklos, kurią atlieka tik 
viešosios valdžios institucijos, dalis (pvz., socialinių išmokų mokėjimas) ir niekada nesiekiant 
pelno..  Taigi siūloma reglamento netaikyti asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka viešosios 
valdžios institucijos.

Pakeitimas 700
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė.

1. Šis reglamentas taikomas Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 701
Axel Voss



AM\928599LT.doc 61/154 PE506.145v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė.

1. Šis reglamentas taikomas Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė.

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento paskirtis – apsaugoti ES gyvenančių duomenų subjektų asmens duomenis. ES 
nesvarbių asmens duomenų klausimu (t. y. tvarkant ne ES gyvenančių duomenų subjektų 
asmens duomenis) šis pakeitimas svarbus siekiant sudaryti vienodas sąlygas ES ir ne ES 
įmonėms. 

Pakeitimas 702
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė.

1. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui Sąjungoje arba ten, 
kur pagal tarptautinę teisę taikoma 
valstybės narės nacionalinė teisė.

Or. de

Pakeitimas 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė.

1. Šis reglamentas taikomas Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė.

Or. en

Pakeitimas 704
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų duomenis 
tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkymas susijęs 
su:

2. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų duomenis 
tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
valdytojas ar duomenų tvarkytojas.

a) prekių arba paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams Sąjungoje arba 
b) jų elgesio stebėjimu.

Or. en

Pakeitimas 705
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai Sąjungoje 

2. Kiek teisiškai įmanoma ir suderinama 
su trečiųjų valstybių teisės sistema, šis 
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gyvenančių duomenų subjektų duomenis 
tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkymas susijęs 
su:

reglamentas taikomas asmens duomenų 
tvarkymui, kai Sąjungoje gyvenančių 
duomenų subjektų duomenis tvarko 
Sąjungoje neįsisteigęs duomenų valdytojas 
ir duomenų tvarkymas susijęs su:

Or. en

Pakeitimas 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų duomenis 
tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkymas susijęs 
su:

2. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų duomenis 
tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
valdytojas ar duomenų tvarkytojas.

a) prekių arba paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams Sąjungoje arba 
b) jų elgesio stebėjimu.

Or. en

Pakeitimas 707
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekių arba paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams Sąjungoje arba

a) prekių ir paslaugų siūlymu Sąjungoje
tokiems duomenų subjektams, įskaitant 
nemokamų paslaugų teikimą fiziniam 
asmeniui arba

Or. en
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Pakeitimas 708
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens 
duomenis tvarko Sąjungoje neįsisteigęs 
duomenų valdytojas ten, kur pagal viešąją 
tarptautinę teisę taikoma valstybės narės 
nacionalinė teisė.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas taikomas asmens duomenų tvarkymui, kai Sąjungoje gyvenančių duomenų 
subjektų duomenis tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas.

Pakeitimas 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens 
duomenis tvarko Sąjungoje neįsisteigęs 
duomenų valdytojas ten, kur pagal viešąją
tarptautinę teisę taikoma valstybės narės 
nacionalinė teisė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 710
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
valdytojas ten, kur pagal viešąją tarptautinę 
teisę taikoma valstybės narės nacionalinė 
teisė.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 711
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
valdytojas ten, kur pagal viešąją tarptautinę 
teisę taikoma valstybės narės nacionalinė 
teisė.

3. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
tvarko Sąjungoje neįsisteigęs duomenų 
valdytojas ten, kur pagal viešąją tarptautinę 
teisę taikoma valstybės narės nacionalinė 
teisė. Šia nuostata nedaroma poveikio 
nacionalinių nuostatų, kurių laikytis 
privalo duomenų valdytojas, taikymui.

Or. de

Pakeitimas 712
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 

Išbraukta.
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tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į asmens duomenų apibrėžtį.

Pakeitimas 713
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 714
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Identifikavimo priemonės turėtų būt tiesiogiai susijusios su duomenų valdytoju ir jo 
sutartiniais partneriais. Gali būti sunku įvertinti kai kurias konkrečias aplinkybes, kadangi 
laisvai samdomas pavienis prekiautojas (santechnikas, gydytojas) gali naudoti tą pačią 
telefono liniją verslo ir asmeniniais tikslais, todėl riba tarp fizinio ir juridinio asmens tampa 
neaiški. Reglamentas turėtų būti taikomas tik fiziniams asmenims, kurie nevykdo profesinės 
veiklos.

Pakeitimas 716
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį arba vieną ar kelis 
to asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 
psichinės, ekonominės, kultūrinės ar 
socialinės tapatybės požymius. Laikoma, 
kad fizinio asmens negalima nustatyti, jei 
asmeniui nustatyti reikia neproporcingai 
daug laiko, pastangų ar materialinių 
išteklių;

Or. en

Pakeitimas 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 

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

galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas, su duomenų 
valdytoju bendradarbiaujantis fizinis ar 
juridinis asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius, ir kuris nevykdo 
profesinės veiklos;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės. 
Pakeitimu patikslinama, kad siekiant užtikrinti galimybę nustatyti duomenų subjektą, turi būti 
bendradarbiaujama su duomenų valdytoju. Duomenys, naudojami vykdant profesinę veiklą, 
neturėtų būti apibrėžiami kaip asmens duomenys.

Pakeitimas 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo arba fizinis asmuo, kurio tapatybę 
galima nustatyti, kurį tiesiogiai arba 
netiesiogiai galima nustatyti techniškai 
prieinamomis priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, kai tokių priemonių naudojimas 
nereikalauja pernelyg didelių išlaidų, 
neužima per daug laiko ir dėl to nereikia 
imtis sudėtingų veiksmų;

Or. pl
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Pakeitimas 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Apribojama šeimai taikoma išimtis.

Pakeitimas 720
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 721
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. hu

Pagrindimas

Tautinė tapatybė yra specifinis klausimas, apimantis daugiau nei vien gyvenamosios vietos 
klausimą.

Pakeitimas 722
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) asmens duomenys – bet kokia 2) asmens duomenys – bet kokia 
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informacija apie duomenų subjektą; informacija apie fizinį asmenį (duomenų 
subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba 
kurią įmanoma nustatyti; asmuo, kurio 
tapatybė gali būti nustatyta, yra asmuo, 
kurio tapatybė gali būti nustatyta 
tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma pagal 
asmens tapatybės numerį arba vieną ar 
kelis to asmens fizinei, fiziologinei, 
protinei, ekonominei, kultūrinei ar 
socialinei tapatybei būdingus veiksnius 
(asmens identifikatorius);

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis paimta iš Direktyvos 95/46/EB.

Pakeitimas 723
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) asmens duomenys – bet kokia 
informacija apie duomenų subjektą;

2) asmens duomenys – bet kokia 
informacija apie fizinį asmenį (duomenų 
subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba 
kurią įmanoma nustatyti; asmuo laikomas 
asmeniu, kurio tapatybė gali būti 
nustatyta, jei jo tapatybė gali būti 
nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, visų 
pirma pagal asmens tapatybės numerį 
arba vieną ar kelis to asmens fizinei, 
fiziologinei, protinei, ekonominei, 
kultūrinei ar socialinei tapatybei 
būdingus veiksnius;

Or. de

Pagrindimas

Paimta iš Direktyvos 95/46/EB
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Pakeitimas 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) asmens duomenys – bet kokia 
informacija apie duomenų subjektą;

2) asmens duomenys – bet kokie 
konkrečiai su duomenų subjektu susiję 
duomenys, pagal kuriuos duomenų 
valdytojas arba kartu su duomenų 
valdytoju dirbantis kitas fizinis ar 
juridinis asmuo gali tiesiogiai ar 
netiesiogiai atskleisti jo tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 725
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) asmens duomenys – bet kokia 
informacija apie duomenų subjektą;

2) asmens duomenys – bet kokia 
informacija apie duomenų subjektą, kai ši 
informacija gali būti nustatyta kaip 
susijusi su duomenų subjektu; 
informacija, pagal kurią negalima 
nustatyti duomenų subjekto, ir 
informacija, pagal kurią nustatyti 
duomenų subjektą nebūtų įmanoma 
neskyrus neproporcingai daug laiko, 
pastangų ar materialinių išteklių, 
nelaikoma asmens duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 726
Alexander Alvaro
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) pseudoniminiai duomenys – asmens 
duomenys, kai pašalinti asmens 
identifikatoriai, tačiau palikta nuoroda į 
asmens identifikatorius, kad kiekvienas 
asmuo, turintis nuorodų kodus, galėtų 
priskirti duomenis duomenų subjektui;

Or. en

Pagrindimas

Pseudoniminiai duomenys įvedami kaip asmens duomenų rūšis šiame reglamente nustatant 
skirtingus su jais susijusių taisyklių rinkinius.

Pakeitimas 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) identifikavimo numeris – bet koks 
skaitmeninis, abėcėlinis-skaitmeninis ar 
panašaus pobūdžio kodas, paprastai 
naudojamas internetinėje erdvėje, 
išskyrus valstybinės institucijos ar 
valstybės kontroliuojamos institucijos 
fiziniams asmenims suteikiamus asmens 
identifikavimo kodus;

Or. en

Pakeitimas 728
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) pseudonimas – unikalus 
identifikatorius, būdingas konkrečioms 
aplinkybėms ir neleidžiantis tiesiogiai 
nustatyti fizinio asmens, tačiau sudarantis 
galimybę išskirti duomenų subjektą;

Or. en

Pakeitimas 729
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) pseudoniminiai duomenys – asmens 
duomenys, kurie pakeisti tokiu būdu, kad 
jie negali būti priskirti duomenų subjektui 
nesinaudojant papildomais duomenimis, 
kuriems taikoma atskira ir išskirtinė 
techninė ir organizacinė kontrolė siekiant 
užtikrinti tokį nepriskyrimą;

Or. en

Pagrindimas

Reikia pseudoniminių duomenų apibrėžties.

Pakeitimas 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) pseudoniminiai duomenys – asmens 
duomenys, kurie buvo renkami, keičiami 
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ar kitaip tvarkomi, kad jų savaime nebūtų 
galima priskirti duomenų subjektui 
neturint papildomų duomenų ir kuriems 
taikomos atskiros ir išskirtinės techninės 
ir organizacinės kontrolės priemonės, 
kuriomis siekiama užtikrinti tokį 
nepriskyrimą, arba jeigu tokiam 
priskyrimui reikėtų neproporcingai daug 
laiko, išlaidų ir pastangų;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš ITRE ir IMCO komitetų nuomonės. Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį 
ir pagal juos leidžiama naudoti pseudoniminius ir anoniminius duomenis, taip pat skatinama 
gera verslo praktika, kuria ginami duomenų subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens 
duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes jie negali būti pakartotinai priskirti 
duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima toliau skatinti naudoti duomenis 
verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo apsaugą.

Pakeitimas 731
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) anonimiškais padaryti duomenys − 
duomenys, kurių jokiais būdais 
neįmanoma priskirti duomenų subjektui, 
nes visos nuorodos į asmens 
identifikatorius buvo visam laikui visiškai 
pašalintos; todėl anonimiškais 
padarytiems duomenims šis reglamentas 
netaikomas;

Or. en

Pagrindimas

Jei reglamente nurodomi anonimiškais padaryti duomenys, juos taip pat reikėtų apibrėžti.
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Pakeitimas 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) pseudoniminiai duomenys – asmens 
duomenys, kurie surinkti, pakeisti ar 
kitaip tvarkyti tokiu būdu, kad jie patys 
negali būti priskirti duomenų subjektui 
nesinaudojant papildomais duomenimis, 
kuriems taikoma atskira ir individuali 
techninė ir organizacinė kontrolė siekiant 
užtikrinti tokį nepriskyrimą;

Or. en

Pakeitimas 733
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) anonimiškais padaryti duomenys arba 
duomenys, kurių anonimiškumas 
užtikrintas, − asmens duomenys, kurie 
pakeisti taip, kad informacija daugiau 
negalėtų būti priskirta asmeniui, kurio 
tapatybė gali būti nustatyta;

Or. en

Pagrindimas

Reikia anonimiškais padarytų duomenų apibrėžties.

Pakeitimas 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) anoniminiai duomenys – bet kokie 
asmens duomenys, kurie buvo renkami, 
keičiami ar kitaip tvarkomi, kad jų nebūtų 
galima priskirti duomenų subjektui; 
anoniminiai duomenys nėra laikomi 
asmens duomenimis;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš ITRE ir IMCO komitetų nuomonės.

Pakeitimas 735
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) užkoduoti duomenys − asmens 
duomenys, kurie technologinėmis 
apsaugos priemonėmis paversti 
nesuprantamais bet kokiam asmeniui, 
neturinčiam leidimo su duomenimis 
susipažinti;

Or. en

Pagrindimas

Jei reglamente nurodomi užkoduoti duomenys, juos taip pat reikėtų apibrėžti.

Pakeitimas 736
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) identifikavimo numeris – bet koks 
skaitmeninis, abėcėlinis-skaitmeninis ar 
panašaus pobūdžio kodas, paprastai 
naudojamas internetinėje erdvėje, 
išskyrus valstybinės institucijos ar 
valstybės kontroliuojamos institucijos 
fiziniams asmenims suteikiamus asmens 
identifikavimo kodus;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) anoniminiai duomenys – bet kokie 
asmens duomenys, kurie buvo renkami, 
keičiami ar kitaip tvarkomi, kad jų nebūtų 
galima priskirti duomenų subjektui;

Or. en

Pakeitimas 738
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d) profiliavimas − duomenų subjekto 
asmens duomenimis arba 
pseudoniminiais duomenimis pagrįstos 
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informacijos rinkimas, klasifikavimas ir 
registravimas siekiant išanalizuoti 
konkretaus duomenų subjekto elgesio 
modelius;

Or. en

Pagrindimas

Jei reglamente nurodomas profiliavimas, jį taip pat reikėtų apibrėžti.

Pakeitimas 739
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) duomenų tvarkymas – bet kokia 
automatizuotomis arba 
neautomatizuotomis priemonėmis su 
asmens duomenimis ar jų rinkiniu 
atliekama operacija ar operacijų seka, 
pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, 
rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, 
adaptavimas ar keitimas, išgava, paieška, 
naudojimas, atskleidimas persiunčiant, 
platinant ar kitu būdu sudarant galimybę 
jais naudotis, taip pat sugretinimas ar 
sujungimas su kitais duomenimis,
ištrynimas ar sunaikinimas;

3) duomenų tvarkymas – bet kokia 
automatizuotomis arba 
neautomatizuotomis priemonėmis su 
asmens duomenimis ar jų rinkiniu 
atliekama operacija ar operacijų seka, 
pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, 
rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, 
adaptavimas ar keitimas, išgava, paieška, 
naudojimas, atskleidimas persiunčiant, 
platinant ar kitu būdu sudarant galimybę 
jais naudotis, taip pat sugretinimas ar 
sujungimas su kitais duomenimis, 
ištrynimas, blokavimas ar sunaikinimas;

Or. de

Pakeitimas 740
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) profiliavimas – bet kokia 
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automatizuoto asmens duomenų tvarkymo 
forma, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti to fizinio asmens darbo 
rezultatus, ekonominę padėtį, buvimo 
vietą, sveikatos būklę, asmeninius 
pomėgius, patikimumą arba elgesį;

Or. en

Pakeitimas 741
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) profiliavimas – bet kokia 
automatizuoto asmens duomenų tvarkymo 
forma, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti to fizinio asmens darbo 
rezultatus, ekonominę padėtį, buvimo 
vietą, sveikatos būklę, asmeninius 
pomėgius, patikimumą arba elgesį;

Or. en

Pakeitimas 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) profiliavimas − bet koks 
automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, kuris atliekamas siekiant 
įvertinti tam tikras fiziniam asmeniui 
būdingas ypatybes arba išanalizuoti ar 
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ypač numatyti jo profesinės veiklos 
rezultatus, ekonominę padėtį, buvimo 
vietą, sveikatos būklę, asmeninius 
pomėgius, patikimumą ir elgesį ir siekiant 
asmeniui pritaikyti teikiamą paslaugą 
arba taikomą sprendimą ir kurį gali 
sudaryti duomenų tvarkymas siekiant 
nustatyti, kuriai kategorijai ar kurioms 
kategorijoms asmuo priklauso; 

Or. fr

Pakeitimas 743
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) biometriniai duomenys – bet kokie 
duomenys apie unikalius asmens fizinius, 
fiziologinius arba elgesio ypatumus, 
pavyzdžiui, veido atvaizdai arba 
daktiloskopiniai duomenys;

Or. fr

Pakeitimas 744
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus; jeigu 
tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
duomenų valdytojas arba specialūs jo 
skyrimo kriterijai taip pat gali būti nustatyti 

5) „duomenų valdytojas“ – juridinis 
asmuo, valstybės valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus ir būdus; jeigu tvarkymo 
tikslai ir būdai nustatyti Sąjungos arba 
valstybės narės teisės aktais, duomenų 
valdytojas arba specialūs jo skyrimo 
kriterijai taip pat gali būti nustatyti 
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Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais; Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 95/46 pateikiama apibrėžtis.

Pakeitimas 745
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus; jeigu 
tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
duomenų valdytojas arba specialūs jo 
skyrimo kriterijai taip pat gali būti nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus; jeigu 
tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
duomenų valdytojas arba specialūs jo 
skyrimo kriterijai taip pat gali būti nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais; 
duomenų valdytojais laikomi:

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų atskirti skirtingų rūšių duomenų valdytojus, nes taip būtų galima kai kuriais  atvejais  
taikyti specifinius reikalavimus. Tiesioginiams ir netiesioginiams valdytojams taikoma bendra 
„valdytojo“ sąvoka. Todėl jiems taikomi bendrieji šio reglamento reikalavimais, jeigu nėra 
pateikiama  konkretesnių nurodymų.

Pakeitimas 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus; jeigu 
tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
duomenų valdytojas arba specialūs jo 
skyrimo kriterijai taip pat gali būti nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus; jeigu tvarkymo tikslai 
nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais, duomenų valdytojas arba 
specialūs jo skyrimo kriterijai taip pat gali 
būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų valdytojo apibrėžtis turėtų būti grindžiama sprendimu, dėl kurio asmens duomenys 
tvrakomi, o ne sąlygomis ar būdais, kuriuos taikant tas tikslas bus pasiektas. Duomenų 
tvarkymo tikslo kontrolė yra logiškas pagrindas suteikti atitinkamus įgaliojimus duomenų 
valdytojams, kurie atsakingi už tai, kad duomenys tvarkomi, ir už tai, kodėl jie tvarkomi. 
Duomenų tvarkytojai sprendžia, kaip duomenys bus tvarkomi.

Pakeitimas 747
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus; jeigu 
tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
duomenų valdytojas arba specialūs jo
skyrimo kriterijai taip pat gali būti nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus; jeigu tvarkymo tikslai 
nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais, duomenų valdytojas arba 
specialūs jo skyrimo kriterijai taip pat gali 
būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais;

Or. en
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Pakeitimas 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus; jeigu 
tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
duomenų valdytojas arba specialūs jo 
skyrimo kriterijai taip pat gali būti nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus; jeigu tvarkymo tikslai 
nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais, duomenų valdytojas arba 
specialūs jo skyrimo kriterijai taip pat gali 
būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais;

Or. en

Pagrindimas

Paimta iš ITRE komiteto pateiktos nuomonės. Pakeitimu siekiama ne  sumažinti asmenims 
užtikrinamą apsaugos lygį, tačiau paaiškinti, kad atsakingas yra tik duomenų valdytojas, o  ne 
tvarkytojas. Žr. susijusius 22, 24, 26 ir 27 straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 749
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) tiesioginis duomenų valdytojas –
asmuo, renkantis asmens duomenis iš 
duomenų subjekto arba kitokiu būdu juos 
tvarkantis;

Or. de
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Pakeitimas 750
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) netiesioginis duomenų valdytojas –
asmuo, nerenkantis asmens duomenų iš 
duomenų subjekto arba kitokiu būdu jų 
netvarkantis;

Or. de

Pakeitimas 751
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) leidėjas – bet kuris fizinis arba 
juridinis asmuo, valstybinė institucija, 
tarnyba ar kitokia įstaiga, kurianti 
automatines duomenų tvarkymo sistemas 
arba  duomenų rinkmenas, kurios 
naudojamos valdytojams ir tvarkytojams 
tvarkant asmens  duomenis, įskaitant 
atitinkamo asmens naudojamą įrangą;

Or. fr

Pakeitimas 752
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) pritaikytoji duomenų apsauga –
duomenų apsauga visą technologijų 
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gyvavimo ciklą nuo jų pradinio kūrimo 
etapo iki jų diegimo, naudojimo ir 
galutinio atsisakymo;

Or. es

Pagrindimas

Siūlomas pritaikytosios duomenų apsaugos apibrėžimas, nes ši sąvoka yra minima 
reglamente.    

Pakeitimas 753
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) standartizuotoji duomenų apsauga –
paslaugoms ir produktams taikomi 
privatumo nustatymai, atitinkantys 
bendruosius duomenų apsaugos 
principus, pvz., skaidrumo, kuo mažesnio 
duomenų kiekio, tikslų apribojimo, 
vientisumo, kuo mažesnio saugojamo 
kiekio, įsikišimo galimybės ir 
atskaitomybės principus;

Or. es

Pagrindimas

Siūlomas standartizuotosios duomenų apsaugos apibrėžimas, nes ši sąvoka yra minima 
reglamente.    

Pakeitimas 754
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) trečioji šalis – bet kuris fizinis ar 
juridinis asmuo, valstybės valdžios 
institucija, agentūra ar bet kuris kitas 
organas, nesantis duomenų subjektu, 
duomenų valdytoju ar duomenų 
tvarkytoju, arba tokiu asmeniu, kuriam 
leidžiama tvarkyti duomenis, tiesiogiai 
įgaliotam duomenų valdytojo ar duomenų 
tvarkytojo;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 95/46 pateikiama apibrėžtis.

Pakeitimas 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) trečioji šalis – bet kuris fizinis ar 
juridinis asmuo, valstybės valdžios 
institucija, agentūra ar bet kuris kitas 
organas, nesantis duomenų subjektu, 
duomenų valdytoju ar duomenų 
tvarkytoju, arba tokiu asmeniu, kuriam 
leidžiama tvarkyti duomenis, tiesiogiai 
įgaliotam duomenų valdytojo ar duomenų 
tvarkytojo;

Or. en

Pakeitimas 756
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys; 
vienareikšmiai veiksmai – bet kokie aiškūs 
veiksmai, kurie yra pasirinkimo 
rezultatas, o tai reiškia būtinas duomenų 
tvarkymo procedūras, reikalingas 
duomenims visapusiškai sutvarkyti;

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „vienareikšmiai veiksmai“ yra pernelyg neaiški, todėl  ją reikia sukonkretinti.

Pakeitimas 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus, vienareikšmis ir 
tinkamai informuoto duomenų subjekto 
valia pagrįstas išreiškimas, kuriuo 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;

Or. en

Pakeitimas 758
Louis Michel
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu, veiksmais arba 
konkrečiu elgesiu, kurie yra reikalingi 
atsižvelgiant į visas aplinkybes sutikimo 
momentu, kuriais duomenų subjektas 
sutinka, kad būtų tvarkomi duomenys;

Or. en

Pakeitimas 759
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas – išankstinis valios 
pareiškimas (voluntatis declaratio) kuriuo 
duomenų subjektas išreiškia savo 
konkretų, informuotą ir vienareikšmišką 
sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

Or. en

Pakeitimas 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) duomenų subjekto sutikimas – 8) duomenų subjekto sutikimas –
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savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;

savanoriškas konkretus ir tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;
Duomenų subjekto sutikimas gali būti 
perduodamas elektroniniu būdu, ypač 
informacinės visuomenės paslaugų 
atveju.

Or. pl

Pakeitimas 761
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad konkrečiu 
tikslu arba keletu suderinamų ir 
neatskiriamų tikslų būtų tvarkomi su juo 
susiję duomenys;

Or. fr

Pakeitimas 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 

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

išreiškimas, kuriuo duomenų subjektas 
sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję 
duomenys;

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujant savanoriško, konkretaus ir tinkamai  informuoto sutikimo, duomenų subjektui 
suteikiama pakankama apsauga. Neaišku ką praktikoje reiškia duomenų subjekto sutikimas  
pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais. 

Pakeitimas 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad vienu ar 
daugiau konkrečių tikslų būtų tvarkomi su 
juo susiję duomenys;

Or. en

Pakeitimas 764
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 

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

išreiškimas ar sutartis pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;

Or. en

Pakeitimas 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
vienareikšmiškas išreiškimas, kuriuo 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys; 
Tylėjimas arba neveikimas savaime 
nelaikomas sutikimu;

Or. en

Pagrindimas

Taken from ITRE-Opinion.

Pakeitimas 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 



PE506.145v01-00 94/154 AM\928599LT.doc

LT

duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;

duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;

Or. es

Pakeitimas 767
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nėra įtikinamos priežasties dėl kurios asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju kaip  
būtina išankstinė sąlyga turėtų egzistuoti saugumo pažeidimas.

Pakeitimas 768
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pagrindinis šio reglamento tikslas yra apsaugoti asmenis, todėl reikalingas konkretesnis 
asmens duomenų saugumo apibrėžimas.

Pakeitimas 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 770
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9) asmens duomenų saugumo pažeidimas –
saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia 
arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami 
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi 
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga, kai tokie asmens duomenys 
nebuvo pateikti neįskaitomu pavidalu 
asmeniui, kuris neturi leidimo jais 
naudotis ir kai  toks pažeidimas sukelia 
arba  gali sukelti sunkų neigiamą poveikį 
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duomenų subjekto privatumui;

Or. en

Pakeitimas 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 772
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) genetiniai duomenys – visi bet kokios 
rūšies duomenys, susiję su embrioniniu 
laikotarpiu paveldėtomis ar įgytomis 
fizinio asmens savybėmis;

10) genetiniai duomenys – informacija 
apie identifikuoto arba identifikuotino 
asmens paveldimas savybes arba jų 
pokyčius, gauta vykdant nukleino rūgščių 
analizę;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma genetinių duomenų apibrėžtis šiame reglamente turėtų būti suderinta su kitomis 
apibrėžtimis, kaip antai žmogaus genetinių duomenų apibrėžtimi, kuri naudojama Jungtinių 
Tautų tarptautinėje žmogaus genetinių duomenų deklaracijoje. Pakeitimas dera su 2012 m. 
birželio 22  d. Vadovų Tarybos pasiūlytais pakeitimais. 
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Pakeitimas 773
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) genetiniai duomenys – visi bet kokios 
rūšies duomenys, susiję su embrioniniu 
laikotarpiu paveldėtomis ar įgytomis 
fizinio asmens savybėmis;

10) genetiniai duomenys – visi asmens 
duomenys, susiję su embrioniniu 
laikotarpiu paveldėtomis ar įgytomis 
fizinio asmens genetinėmis savybėmis, nes 
jie gaunami analizuojant biologinius 
atitinkamo  asmens mėginius,  ypač 
analizuojant chromosomas ir 
deoksiribonukleorūgštį arba ribonukleino 
rūgštį,  arba kitus elementus iš kurių 
galima gauti atitinkamą informaciją;

Or. en

Pagrindimas

Sukonkretinama kas gali būti suprantama šiuo apibrėžimu.

Pakeitimas 774
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) genetiniai duomenys – visi bet kokios 
rūšies duomenys, susiję su embrioniniu 
laikotarpiu paveldėtomis ar įgytomis 
fizinio asmens savybėmis;

10) genetiniai duomenys – informacija 
apie identifikuoto arba identifikuotino 
asmens paveldimas savybes arba jų 
pokyčius, gauta vykdant nukleino rūgščių 
analizę;

Or. en

Pagrindimas

Taken from ITRE-Opinion.



PE506.145v01-00 98/154 AM\928599LT.doc

LT

Pakeitimas 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) genetiniai duomenys – visi bet kokios 
rūšies duomenys, susiję su embrioniniu 
laikotarpiu paveldėtomis ar įgytomis 
fizinio asmens savybėmis;

10) genetiniai duomenys – informacija 
apie identifikuoto arba identifikuotino 
asmens paveldimas savybes arba jų 
pokyčius;

Or. en

Pagrindimas

Ne visi genetiniai duomenys turi pakankamai informacijos asmeniui identifikuoti. Todėl 
siūlomą genetinių duomenų apibrėžimą reikia sukonkretizuoti, kad jis būtų taikomas tik 
asmens duomenims. Apibrėžimą tai pat būtina iš dalies pakeisti, siekiant susieti jį su 
informacija, gaunama analizuojant nukleino rūgštis ir suderinti jį su kitais plačiai
vartojamais apibrėžimais. Šis pakeitimas dera su 2012 m. birželio 22  d. Vadovų Tarybos 
pasiūlytais pakeitimais.

Pakeitimas 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) genetiniai duomenys – visi bet kokios 
rūšies duomenys, susiję su embrioniniu 
laikotarpiu paveldėtomis ar įgytomis 
fizinio asmens savybėmis;

10) genetiniai duomenys – informacija 
apie identifikuoto arba identifikuotino 
asmens paveldimas savybes arba jų 
pokyčius, gauta vykdant nukleino rūgščių 
analizę;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma apibrėžtis turėtų būti suderinta su kitomis apibrėžtimis, kaip antai žmogaus genetinių 
duomenų apibrėžtimi, kuri naudojama Jungtinių Tautų tarptautinėje žmogaus genetinių 
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duomenų deklaracijoje.

Pakeitimas 777
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) genetiniai duomenys – visi bet kokios 
rūšies duomenys, susiję su embrioniniu 
laikotarpiu paveldėtomis ar įgytomis 
fizinio asmens savybėmis;

10) genetiniai duomenys – duomenys gauti 
vykdant genetinius tyrimus arba gentinė 
analizė, vykdoma genetinių tyrimų 
apimtyje, siekiant nustatyti genetines 
savybes.  Genetinės savybės yra žmogiškos 
kilmės paveldima informacija, kuri yra 
paveldėta arba įgyta iki apvaisinimo arba 
gimimo;

Or. de

Pakeitimas 778
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) biometriniai duomenys – bet kokie 
duomenys apie asmens fizinius, 
fiziologinius arba elgesio ypatumus, pagal 
kuriuos galimas unikalus jo atpažinimas, 
pavyzdžiui, veido atvaizdai arba 
daktiloskopiniai duomenys;

11) biometriniai duomenys – bet kokie 
asmens duomenys apie asmens fizinius, 
fiziologinius arba elgesio ypatumus, pagal 
kuriuos galimas unikalus jo atpažinimas, 
pavyzdžiui, veido atvaizdai arba 
daktiloskopiniai duomenys;

Or. en

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.



PE506.145v01-00 100/154 AM\928599LT.doc

LT

Pakeitimas 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) biometriniai duomenys – bet kokie 
duomenys apie asmens fizinius, 
fiziologinius arba elgesio ypatumus, pagal 
kuriuos galimas unikalus jo atpažinimas, 
pavyzdžiui, veido atvaizdai arba 
daktiloskopiniai duomenys;

11) biometriniai duomenys – bet kokie 
asmens duomenys apie asmens fizinius, 
fiziologinius arba elgesio ypatumus, pagal 
kuriuos galimas unikalus jo atpažinimas, 
pavyzdžiui, veido atvaizdai arba 
daktiloskopiniai duomenys;

Or. en

Pakeitimas 780
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) biometriniai duomenys – bet kokie 
duomenys apie asmens fizinius, 
fiziologinius arba elgesio ypatumus, pagal 
kuriuos galimas unikalus jo atpažinimas, 
pavyzdžiui, veido atvaizdai arba 
daktiloskopiniai duomenys;

11) biometriniai duomenys – bet kokie 
duomenys apie asmens fizinius, 
fiziologinius arba elgesio ypatumus, pagal 
kuriuos galimas unikalus jo atpažinimas, 
pavyzdžiui, veido atvaizdai arba 
daktiloskopiniai duomenys, tačiau ne 
parašas;

Or. de

Pakeitimas 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) sveikatos duomenys – visa informacija, 12) sveikatos duomenys – visa asmeninė 
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susijusi su fizine ar psichine asmens 
sveikata arba su asmeniui teikiamomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis;

informacija, susijusi su fizine ar psichine 
asmens sveikata arba su asmeniui 
teikiamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) sveikatos duomenys – visa 
informacija, susijusi su fizine ar psichine 
asmens sveikata arba su asmeniui 
teikiamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

12) sveikatos duomenys – asmens 
duomenys, susiję su fizine ar psichine 
asmens sveikata arba su asmeniui 
teikiamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 783
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) sveikatos duomenys – visa informacija, 
susijusi su fizine ar psichine asmens 
sveikata arba su asmeniui teikiamomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis;

12) sveikatos duomenys – visa informacija, 
tiesiogiai susijusi su fizine ar psichine 
asmens sveikata;

Or. en

Pakeitimas 784
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
jei sprendimai dėl asmens duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine buveine 
laikoma vieta, kurioje duomenų valdytojo 
buveinei veikiant Sąjungoje atliekamos 
pagrindinės duomenų tvarkymo operacijos. 
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė –
jo centrinės administracijos vieta Sąjungos 
teritorijoje;

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
valdytojo pagrindinei buveinei skiriama 
pirmenybė atvejais, kai neaišku kur yra 
priimami pagrindiniai  sprendimai dėl 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir metodų; jei 
sprendimai dėl asmens duomenų tvarkymo 
tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos teritorijoje 
nepriimami, pagrindine buveine laikoma 
vieta, kurioje duomenų valdytojo buveinei 
veikiant Sąjungoje atliekamos pagrindinės 
duomenų tvarkymo operacijos. Duomenų 
tvarkytojo pagrindinė buveinė – jo 
centrinės administracijos vieta Sąjungos 
teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

Panašu į nuostatas  dėl įmonėms privalomų taisyklių.

Pakeitimas 785
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
jei sprendimai dėl asmens duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine buveine 

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
jei sprendimai dėl asmens duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine buveine 
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laikoma vieta, kurioje duomenų valdytojo 
buveinei veikiant Sąjungoje atliekamos 
pagrindinės duomenų tvarkymo operacijos. 
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė –
jo centrinės administracijos vieta Sąjungos 
teritorijoje;

laikoma vieta, kurioje duomenų valdytojo 
buveinei veikiant Sąjungoje atliekamos
pagrindinės duomenų tvarkymo operacijos. 
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė –
jo centrinės administracijos vieta Sąjungos 
teritorijoje, o jeigu nėra  centrinės 
administracijos Sąjungoje, pagrindine 
buveine laikoma vieta, kurioje vykdoma 
pagrindinė tvarkymo veikla. Fizinių ir 
juridinių asmenų, valstybės institucijos, 
agentūros arba bet kokios kitokios 
įstaigos, kurie veikia kaip duomenų 
valdytojai ir tvarkytojai atveju, pagrindine 
buveine laikoma vieta, kurioje yra 
pagrindinė valdytojo buveinė;

Or. en

Pagrindimas

Būtinybė papildomai nurodyti, kaip nustatyti pagrindinę buveinę.

Pakeitimas 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
jei sprendimai dėl asmens duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine 
buveine laikoma vieta, kurioje duomenų 
valdytojo buveinei veikiant Sąjungoje 
atliekamos pagrindinės duomenų 
tvarkymo operacijos. Duomenų tvarkytojo 
pagrindinė buveinė – jo centrinės 
administracijos vieta Sąjungos 
teritorijoje;

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagal 
šiuos skaidrius ir objektyvius kriterijus 
nustatyta vieta, grupės būstinės Europoje 
vieta, grupės įmonės, kuriai pavesta 
atsakomybė už duomenų apsaugą, vieta, 
įmonės, kuri geriausiai gali (valdymo 
funkcijų, administracinių gebėjimų ir t.t. 
požiūriu) laikytis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių ir užtikrinti jų 
vykdymą, vieta arba vieta, kurioje 
priimami visi regiono grupės pagrindiniai 
sprendimai dėl duomenų tvarkymo;
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Or. en

Pagrindimas

Paimta iš ITRE komiteto pareikštos nuomonės. Šie kriterijai taikomi nustatant tinkamą 
duomenų apsaugos instituciją įgyvendinant įmonei privalomas taisykles, todėl juos galima 
laikyti įgyvendintinais.

Pakeitimas 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
jei sprendimai dėl asmens duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine buveine 
laikoma vieta, kurioje duomenų valdytojo 
buveinei veikiant Sąjungoje atliekamos 
pagrindinės duomenų tvarkymo operacijos. 
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė –
jo centrinės administracijos vieta Sąjungos 
teritorijoje;

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
jei sprendimai dėl asmens duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine buveine 
laikoma vieta, kurioje duomenų valdytojo 
buveinei veikiant Sąjungoje atliekamos 
pagrindinės duomenų tvarkymo operacijos.
Siekiant nustatyti pagrindines tvarkymo 
operacijas, atsižvelgiama į tokius esminius 
elementus kaip fizinė duomenų serverių 
vieta, pagrindinės tvarkymo veiklos vieta 
arba dominuojanti vienos konkrečios 
įstaigos vieta. Duomenų tvarkytojo 
pagrindinė buveinė – jo centrinės 
administracijos vieta Sąjungos teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 13 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
jei sprendimai dėl asmens duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine buveine 
laikoma vieta, kurioje duomenų valdytojo 
buveinei veikiant Sąjungoje atliekamos 
pagrindinės duomenų tvarkymo operacijos. 
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė –
jo centrinės administracijos vieta 
Sąjungos teritorijoje;

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų;
Įmonių grupių atveju, pagrindine buveine 
duomenų apsaugos politikos atžvilgiu 
laikoma įmonės įsisteigimo vieta, turinti 
dominuojančią poziciją grupėje.  jei 
sprendimai dėl asmens duomenų tvarkymo 
tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos teritorijoje 
nepriimami, pagrindine buveine laikoma 
vieta, kurioje duomenų valdytojo buveinei 
veikiant Sąjungoje atliekamos pagrindinės 
duomenų tvarkymo operacijos. Duomenų 
tvarkytojo atveju taikomos tokios pačios 
taisyklės. Valdytojas ar tvarkytojas 
praneša kompetentingai institucijai apie 
pagrindinės buveinės paskyrimą;

Or. en

Pakeitimas 789
Agustín Díaz de Mera Gacía Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta 
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens 
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų;
jei sprendimai dėl asmens duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine 
buveine laikoma vieta, kurioje duomenų 
valdytojo buveinei veikiant Sąjungoje 
atliekamos pagrindinės duomenų 
tvarkymo operacijos. Duomenų tvarkytojo 
pagrindinė buveinė – jo centrinės 

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo atveju 
oficiali buveinė Sąjungos teritorijoje, jeigu 
šioje vietoje priimami pagrindiniai
institucijos, įmonės arba grupės 
sprendimai arba, jeigu jie priimami 
skirtingose vietose, – vieta, kurioje 
priimami grupės sprendimai;
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administracijos vieta Sąjungos 
teritorijoje;

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlymu pagrindinės buveinės apibrėžimas susiejamas su fraze „pagrindiniai sprendimai 
dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų“. Tai nėra patikimas kriterijus, nes 
pagrindiniai subjekto centrai ne visada bus susiję su pagrindinių sprendimų, susijusių su 
asmens duomenų tvarkymu, priėmimu, todėl kaip kriterijų yra labiau tinkama naudoti 
subjekto sprendimų priėmimo centrą. 

Pakeitimas 790
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) kompetentinga priežiūros institucija 
– priežiūros institucija, kuri yra išimtinai 
kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo vykdomą veiklą pagal 51 
straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

Or. en

Pagrindimas

Paimta iš ITRE komiteto pateiktos nuomonės.

Pakeitimas 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) kompetentinga priežiūros institucija 
– priežiūros institucija, kuri yra išimtinai 
kompetentinga prižiūrėti duomenų 
valdytojo vykdomą veiklą pagal 51 
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straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

Or. en

Pakeitimas 792
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) atstovas – bet koks Sąjungos 
teritorijoje įsisteigęs, duomenų valdytojo 
aiškiai paskirtas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris, kiek tai susiję su duomenų 
valdytojo pareigomis pagal šį reglamentą, 
veikia duomenų valdytojo vardu ir į kurį 
gali kreiptis bet kokia Sąjungos priežiūros 
institucija ir kitos įstaigos;

14) atstovas – bet koks Sąjungos 
teritorijoje įsisteigęs, duomenų valdytojo 
aiškiai paskirtas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris, kiek tai susiję su duomenų 
valdytojo pareigomis pagal šį reglamentą, 
veikia duomenų valdytojo vardu;

Or. en

Pagrindimas

Atstovas veikia valdytojo vardu. Todėl išlaikoma valdytojo, kaip  priežiūros institucijos 
atsakomybė.

Pakeitimas 793
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) atstovas – bet koks Sąjungos 
teritorijoje įsisteigęs, duomenų valdytojo 
aiškiai paskirtas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris, kiek tai susiję su duomenų 
valdytojo pareigomis pagal šį reglamentą, 
veikia duomenų valdytojo vardu ir į kurį 
gali kreiptis bet kokia Sąjungos priežiūros 
institucija ir kitos įstaigos;

14) atstovas – bet koks Sąjungos 
teritorijoje įsisteigęs, duomenų valdytojo 
aiškiai paskirtas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris, kiek tai susiję su duomenų 
valdytojo pareigomis pagal šį reglamentą, 
veikia duomenų valdytojo vardu ir į kurį 
kreipiasi kompetentinga Sąjungos 
priežiūros institucija ir kitos įstaigos;
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Or. en

Pagrindimas

Paimta iš ITRE komiteto pateiktos nuomonės.

Pakeitimas 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) atstovas – bet koks Sąjungos 
teritorijoje įsisteigęs, duomenų valdytojo 
aiškiai paskirtas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris, kiek tai susiję su duomenų 
valdytojo pareigomis pagal šį reglamentą, 
veikia duomenų valdytojo vardu ir į kurį 
gali kreiptis bet kokia Sąjungos priežiūros 
institucija ir kitos įstaigos;

14) atstovas – bet koks Sąjungos 
teritorijoje įsisteigęs, duomenų valdytojo 
aiškiai paskirtas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris, kiek tai susiję su duomenų 
valdytojo pareigomis pagal šį reglamentą, 
veikia duomenų valdytojo vardu ir į kurį 
kreipiasi tik kompetentinga priežiūros 
institucija;

Or. en

Pakeitimas 795
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) įmonei privalomos taisyklės – asmens 
duomenų apsaugos nuostatos, kurių 
Sąjungos valstybės narės teritorijoje 
įsisteigęs duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas laikosi vieną ar daugiau kartų 
perduodamas asmens duomenis vienos ar 
daugiau trečiųjų šalių duomenų valdytojui 
arba tvarkytojui, priklausančiam tai pačiai 
įmonių grupei;

17) įmonei privalomos taisyklės – asmens 
duomenų apsaugos nuostatos, kurių 
Sąjungos valstybės narės teritorijoje 
įsisteigęs duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas laikosi vieną ar daugiau kartų 
perduodamas asmens duomenis vienos ar 
daugiau trečiųjų šalių duomenų valdytojui 
arba tvarkytojui, priklausančiam tai pačiai 
įmonių grupei Sąjungos teritorijoje arba 
už jos ribų;
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Or. en

Pakeitimas 796
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 18
metų asmuo;

18) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 14
metų asmuo;

Or. en

Pagrindimas

18 metų amžiaus riba neatspindi realybės Europoje, kiek tai susiję su valstybių narių 
įstatymais.

Pakeitimas 797
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 18 
metų asmuo;

18) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 13 
metų asmuo;

Or. en

Pakeitimas 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 18 18) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 13
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metų asmuo; metų asmuo;

Or. en

Pagrindimas

Šia apibrėžtimi vienoje reguliavimo priemonėje nustatomos dvi atskiros amžiaus grupių 
apibrėžtys nepateikiant paaiškinimo, kokie reikalavimai ir kokiomis aplinkybėmis taikomi 
šioms amžiaus grupėms. Turėtų būti vienas aiškus apribojimas, kuriuo remiantis neleidžiama 
tvarkyti jokio jaunesnio kaip 13 metų amžiaus asmens duomenų nesant tėvų sutikimo, 
nesvarbu, kokiame sektoriuje tas duomenų tvarkymas vykdomas.

Pakeitimas 799
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 18 
metų asmuo;

18) nepilnametis – bet kuris jaunesnis nei 
18 metų asmuo;

Or. en

Pakeitimas 800
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) archyvų tarnyba – valdžios 
institucija, viešoji institucija arba 
juridiniai asmenys, kurie vadovaujantis 
Sąjungos teise arba atitinkamos valstybės 
narės teise kaip savo pagrindinę arba 
privalomą veiklą vykdo  informacijos 
rinkimą, saugojimą, klasifikavimą ir 
informacijos  apie archyvų panaudojimą 
visuomenės labui sklaidą, ypač siekiant 
pagrįsti pagal viešąją arba privatinę teisę 
įsisteigusių fizinių arba juridinių asmenų 
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teises arba  vykdant veiklą istorinių, 
statistinių arba mokslinių tyrimų labui;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia įtraukti leidžiančia nukrypti nuostata apimamos archyvų tarnybos apibrėžimą, nes 
tokia tarnyba vaidina svarbų vaidmenį saugant asmenų bei bendrus atsiminimus.

Pakeitimas 801
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) priežiūros institucija – valstybės narės 
pagal 46 straipsnį įsteigta valdžios 
institucija.

19) Tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. de

Pakeitimas 802
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) priežiūros institucija – valstybės narės 
pagal 46 straipsnį įsteigta valdžios 
institucija.

19) Tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. de

Pagrindimas

Taikoma tik tekstui vokiečių kalba.
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Pakeitimas 803
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) finansinis nusikaltimas –
nusikalstamos veikos, susijusios su 
organizuotu nusikalstamumu, reketu, 
terorizmu, terorizmo finansavimu, 
prekyba žmonėmis, migrantų 
kontrabanda, seksualiniu išnaudojimu, 
prekyba narkotikais ir psichotropinėmis 
medžiagomis, neteisėta prekyba ginklais, 
prekyba vogtomis prekėmis, korupcija, 
kyšininkavimu, sukčiavimu, valiutos 
padirbinėjimu, gaminių klastojimu ir 
piratavimu, nusikaltimais aplinkai, 
žmonių grobimu, neteisėtu laisvės 
atėmimu ir įkaitų ėmimu, apiplėšimu, 
vagyste, kontrabanda, nusikaltimais 
mokesčių srityje, prievartavimu, 
klastojimu, piratavimu, pasinaudojimu 
konfidencialia informacija prekiaujant ir 
manipuliavimu rinka.

Or. en

Pagrindimas

Paimta iš ITRE komiteto pateiktos  nuomonės.

Pakeitimas 804
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) duomenų apsaugos pareigūnas –
fizinis arba juridinis asmuo arba 
specialistų grupė, turintys reikalingą 
profesinę patirtį ir žinias, reikalingas 
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vykdyti pareigas, kylančias iš šio 
reglamento ir jame nurodytas, 
paskirtas(paskirta) duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo.

Or. en

Pakeitimas 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) finansinis nusikaltimas –
nusikalstamos veikos, susijusios su 
organizuotu nusikalstamumu, reketu, 
terorizmu, terorizmo finansavimu, 
prekyba žmonėmis, migrantų 
kontrabanda, seksualiniu išnaudojimu, 
prekyba narkotikais ir psichotropinėmis 
medžiagomis, neteisėta prekyba ginklais, 
prekyba vogtomis prekėmis, korupcija, 
kyšininkavimu, sukčiavimu, valiutos 
padirbinėjimu, gaminių klastojimu ir 
piratavimu, nusikaltimais aplinkai, 
žmonių grobimu, neteisėtu laisvės 
atėmimu ir įkaitų ėmimu, apiplėšimu, 
vagyste, kontrabanda, nusikaltimais 
mokesčių srityje, prievartavimu, 
klastojimu, piratavimu, pasinaudojimu 
konfidencialia informacija prekiaujant ir 
manipuliavimu rinka.

Or. en

Pakeitimas 806
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) tinklo kompiuterių paslaugos –
duomenų tvarkymo arba saugojimo 
paslaugų teikimo visuomenei paslaugos 
naudojant bendrus nuotolinius išteklius 
elektroninių ryšių tinklo pagalba;

Or. en

Pakeitimas 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) blokavimas – saugojamų asmens 
duomenų pažymėjimas siekiant uždrausti 
tolesnį jų tvarkymą;

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į, inter alia,17 ir 19 straipsnių pakeitimus, būtina apibrėžti sąvokas.

Pakeitimas 808
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) anonimizavimas – asmens duomenų 
keitimas tokiu būdu, kad visos su 
duomenų subjektu susijusios informacijos 
nebūtų galima susieti su konkrečiu arba 
identifikuojamu fiziniu asmeniu arba 
tokius duomenis būtų galima susieti tik 
neproporcingai didelėmis laiko, lėšų ir 
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darbo sąnaudomis; 

Or. de

Pakeitimas 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) „oficiali statistika“ – kiekybinė ir 
kokybinė, apibendrinta ir reprezentatyvi 
informacija, kuria apibūdinamas tiriamos 
populiacijos kolektyvinis reiškinys;

Or. es

Pagrindimas

Turint omenyje, kad oficiali statistika ir rinkėjų sąrašai buvo pašalinti iš reglamento apimties, 
būtina paaiškinti kas laikoma oficialia statistika.

Pakeitimas 810
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b) ištrynimas – saugojamų asmens 
duomenų pavertimas neperskaitomais;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžimas reikalingas dėl 17 straipsnio.
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Pakeitimas 811
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b) pseudonimizavimas – vardo ir kitų 
identifikuojančių duomenų pakeitimas 
ženklinimu, siekiant apsisaugoti arba 
rimtai sukliudyti duomenų subjekto 
tapatybės nustatymui;

Or. de

Pakeitimas 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b) rinkėjų sąrašas – turinčių teisę 
balsuoti asmenų asmens duomenys ir 
duomenys apie jų gyvenamąją vietą;

Or. es

Pagrindimas

Turint omenyje, kad oficiali statistika ir rinkėjų sąrašai buvo pašalinti iš reglamento apimties, 
būtina paaiškinti kas laikoma oficialia statistika.

Pakeitimas 813
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19c) „trečiasis asmuo“ – tai bet kuris 
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fizinis ar juridinis asmuo, valdžios 
institucija, agentūra ar bet kuris kitas 
organas, išskyrus duomenų subjektą, 
duomenų valdytoją ar duomenų 
tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai 
duomenų valdytojo ar duomenų 
tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis;

Or. de

Pakeitimas 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19c) informacinės visuomenės paslaugos 
– paslaugos, teikiamos atskiru gavėju 
prašymu nuotoliniu būdu arba 
elektroninėmis priemonėmis, t. y. iš 
pradžių paslauga elektronine įranga 
pasiunčiama ir priimama duomenims 
tvarkyti (įskaitant skaitmeninį 
glaudinimą) ir saugoti, o galutinai 
perduodama, persiunčiama ar gaunama 
laidinėmis, radijo ryšio, optinėmis 
priemonėmis arba kitomis 
elektromagnetinėmis priemonėmis.

Or. es

Pagrindimas

Norint užtikrinti teisingą ir patikimą 8 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą būtina apibrėžti 
sąvoką „visuotinės informacijos paslaugos“.

Pakeitimas 815
Dimitrios Droutsas

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

Asmens duomenys turi būti: Asmens duomenys yra:

Or. en

Pakeitimas 816
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 817
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

Or. de

Pakeitimas 817
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

Or. de

Pakeitimas 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderintais būdais;

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi šiems
tikslams neprieštaraujančiais būdais;

Or. en

Pakeitimas 819
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderintais būdais;

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderintais būdais; jei tolesnio 
tvarkymo tikslas nėra suderintas su tuo 
tikslu, kuriuo asmens duomenys buvo 
surinkti, tvarkymo teisinis pagrindas turi 
būti paremtas bent viena 6 straipsnio 1 
dalies a–f punktuose nurodyta sąlyga, taip 
pat turi būti laikomasi visų kitų šio 
reglamento nuostatų;

Or. en
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Pakeitimas 820
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais
ir teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su 
šiais tikslais suderintais būdais;

b) renkami nustatytais, aiškiais ir teisėtais 
tikslais, o toliau tvarkomi su šiais tikslais 
suderintais būdais;

Or. en

Pakeitimas 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderintais būdais;

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderintais būdais; tolesnis 
duomenų tvarkymas sveikatos, istoriniais, 
statistiniais arba moksliniais tikslais 
neturi būti laikomas nesuderintu, jei 
laikomasi 81 ar 83 straipsniuose nurodytų 
atitinkamų sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas savaime suprantamas.

Pakeitimas 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderintais būdais;

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderintais būdais, kurie 
proporcingi tam tikslui (tikslų 
apribojimas);

Or. en

Pakeitimas 823
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderintais būdais;

b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, o toliau tvarkomi su šiais 
tikslais suderintais būdais; tolesnis 
archyvų atliekamas tvarkymas 
vadovaujantis valstybės narės teisės 
nuostatomis laikomas suderintu su šiais 
tikslais ir jam taikomos 83a straipsnio 
nuostatos;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus siekiama paaiškinti priemonių, kurias ketinama taikyti visų pirma archyvams 
atsižvelgiant į jų itin specifinį pobūdį, mastą ir įtraukti aiškią nuorodą į archyvų pagal 
valstybės narės teisės nuostatas vykdomą tvarkymą.

Pakeitimas 824
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir minimalios apimties, 
būtinos tikslams, kuriais jie tvarkomi, 
pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir tol, kol 
tikslų negalima pasiekti tvarkant asmens 
duomenų neapimančios informacijos;

c) adekvatūs, susiję ir ne pernelyg didelės 
apimties, kiek būtina tikslams, kuriais jie 
tvarkomi, pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir minimalios apimties, 
būtinos tikslams, kuriais jie tvarkomi, 
pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir tol, kol 
tikslų negalima pasiekti tvarkant asmens 
duomenų neapimančios informacijos;

c) adekvatūs, susiję ir ne pernelyg didelės 
apimties, kiek būtina tikslams, kuriais jie 
tvarkomi, pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir 
tol, kol tikslų negalima pasiekti tvarkant 
asmens duomenų neapimančios 
informacijos;

Or. es

Pakeitimas 826
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir minimalios apimties, 
būtinos tikslams, kuriais jie tvarkomi, 
pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir tol, kol 
tikslų negalima pasiekti tvarkant asmens 
duomenų neapimančios informacijos;

c) adekvatūs, susiję ir minimalios apimties, 
būtinos tikslams, kuriais jie tvarkomi, 
pasiekti;

Or. de
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Pakeitimas 827
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir minimalios apimties, 
būtinos tikslams, kuriais jie tvarkomi, 
pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir tol, kol 
tikslų negalima pasiekti tvarkant asmens 
duomenų neapimančios informacijos;

c) adekvatūs, susiję ir proporcingi
tikslams, kuriais jie tvarkomi; jie tvarkomi 
tik tiek ir tol, kol tikslų negalima pasiekti 
tvarkant asmens duomenų neapimančios 
informacijos;

Or. it

Pagrindimas

Duomenys turi būti tvarkomi proporcingai ir duomenų valdytojas ar tvarkytojas turėtų galėti 
visapusiškai atlikti savo darbą.

Pakeitimas 828
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės.
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Pakeitimas 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 831
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tikslūs ir nuolat atnaujinami; būtina 
imtis visų pagrįstų priemonių, kad 

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

atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus 
netikslūs asmens duomenys būtų nedelsiant 
ištrinti arba, jei tai neįmanoma, 
užblokuoti arba ištaisyti;

Or. de

Pakeitimas 832
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba moksliniais
tikslais, laikantis 81 ir 83 straipsniuose
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

Or. en

Pakeitimas 833
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
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tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti, taip 
pat ginčų sprendimo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
sveikatos priežiūros tikslais pagal 81 
straipsnį arba istoriniais, statistiniais arba 
moksliniais tikslais, laikantis 
83 straipsnyje nustatytų taisyklių ir sąlygų, 
ir jeigu periodiškai atliekama peržiūra 
siekiant nustatyti, ar juos būtina toliau 
saugoti;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti galima ilgiau saugoti asmens duomenis sveikatos priežiūros tikslais, 
laikantis 81 straipsnyje išdėstytų sąlygų, kad būtų užtikrinta, jog turimi visi svarbūs 
duomenys, reikalingi tinkamiausios sveikatos priežiūros duomenų subjektui suteikimui.

Pakeitimas 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba moksliniais
tikslais, laikantis 83 straipsnyje nustatytų 
taisyklių ir sąlygų, ir jeigu periodiškai 
atliekama peržiūra siekiant nustatyti, ar 
juos būtina toliau saugoti;

Or. en

Pakeitimas 836
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti 
arba juos būtų galima išskirti ne ilgiau, 
nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl kurių 
duomenys tvarkomi; asmens duomenis 
galima saugoti ilgesnį laikotarpį, jeigu 
duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

Or. en

Pakeitimas 837
Louis Michel
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti, ir 
numatytos techninės ir organizacinės 
priemonės siekiant apriboti prieigą prie 
duomenų tik istoriniais, statistiniais ir 
mokslinių tyrimų tikslais;

Or. en

Pakeitimas 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį 
laikotarpį, jeigu duomenys bus tvarkomi 
išimtinai istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, laikantis 
83 straipsnyje nustatytų taisyklių ir 
sąlygų, ir jeigu periodiškai atliekama 
peržiūra siekiant nustatyti, ar juos būtina 
toliau saugoti;

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

Or. es
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Pakeitimas 839
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir iki tol, kol 
paaiškėja, kad tolesnis saugojimas nebėra 
būtinas; asmens duomenis galima saugoti 
ilgesnį laikotarpį, jeigu duomenis tvarkys 
archyvai pagal valstybės narės teisės 
nuostatas, laikantis 83a straipsnyje 
nurodytų sąlygų;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus siekiama paaiškinti priemonių, kurias ketinama taikyti visų pirma archyvams 
atsižvelgiant į jų itin specifinį pobūdį, mastą ir įtraukti aiškią nuorodą į archyvų pagal 
valstybės narės teisės nuostatas vykdomą tvarkymą.

Pakeitimas 840
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
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duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu to reikalaujama pagal teisės aktuose 
nustatytas saugojimo taisykles arba jeigu 
duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

Or. de

Pakeitimas 841
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) taikant atitinkamas technines ar 
organizacines priemones apsaugoti nuo 
tvarkymo be leidimo arba neteisėto 
tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, 
sunaikinimo ar pažeidimo;

Or. en

Pagrindimas

Tai naudingas papildomas principas.

Pakeitimas 842
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) tinkamai apsaugoti, kai yra tvarkomi 
už EEE ribų; už tokį tvarkymą ir toliau 
bus atsakingas duomenų valdytojas;
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Or. en

Pagrindimas

Tai naudingas papildomas principas.

Pakeitimas 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir įrodo, kad 
kiekviena duomenų tvarkymo operacija 
atitinka šio reglamento nuostatas.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

The responsibility and liability of the person carrying out a processing operation are not so 
much a principle of processing per se as a consequence. Persons processing personal data 
must do so in accordance with generally accepted substantive principles and be answerable 
for any bad processing practices that do not fully comply with the laws in force or, on any 
other grounds, are found to occasion damage or prejudice to the data subject or to third 
parties. The first factor – substantive principles – constitutes the legal basis of the data 
protection system, and consists of a set of specifically-designed principles; the second factor 
derives from a general legal principle, and should therefore be specified in the appropriate 
context, which in this case means in Chapter VIII.  

Pakeitimas 844
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir įrodo, kad 
kiekviena duomenų tvarkymo operacija

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris gali užtikrinti ir įrodyti, 
kad jo duomenų tvarkymo operacijos
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atitinka šio reglamento nuostatas. atitinka šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų tvarkytojas ar duomenų valdytojas turėtų būti atsakingi už atitikties įrodymą, jei jų 
būtų to paprašyta.

Pakeitimas 845
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir įrodo, kad 
kiekviena duomenų tvarkymo operacija 
atitinka šio reglamento nuostatas.

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir, jei 
reikalaujama tai padaryti, priežiūros 
institucijai, turinčiai kompetenciją pagal 
51 straipsnio 2 dalį, įrodo, kad duomenų 
valdytojo vykdoma duomenų tvarkymo 
veikla atitinka šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 846
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir įrodo, kad 
kiekviena duomenų tvarkymo operacija 
atitinka šio reglamento nuostatas.

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir gali įrodyti, 
kad kiekviena duomenų tvarkymo 
operacija atitinka šio reglamento nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 847
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina ir įrodo, kad 
kiekviena duomenų tvarkymo operacija 
atitinka šio reglamento nuostatas.

f) tvarkomi duomenų valdytojo 
atsakomybe, kuris užtikrina, kad kiekviena 
duomenų tvarkymo operacija atitinka šio 
reglamento nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 848
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) asmens duomenys tvarkomi tik tiek ir 
tol, kol tikslų negalima pasiekti tvarkant 
asmens duomenų neapimančią 
informaciją, pvz., pseudoniminius 
duomenis arba duomenis, kurių 
anonimiškumas užtikrintas;

Or. de

Pakeitimas 849
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Asmens duomenų tvarkymui 
rengiamasi ir jis atliekamas taip, kad būtų 
užtikrintas 1 dalyje nurodytų principų 
laikymasis.
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Or. en

Pakeitimas 850
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Atsižvelgimas į aplinkybes

Bendradarbiaudami su duomenų 
tvarkytojais duomenų valdytojai taiko 
tinkamas technines ir organizacines 
priemones ir procedūras, susijusias su 
duomenų tvarkymo aplinkybėmis, visų 
pirma, kai:
a) asmens duomenys tvarkomi tiekiant 
produktus ar teikiant paslaugas;
b) asmens duomenys tvarkomi išimtinai 
kelio sukčiavimui užkirtimo atveju arba 
juos tvarkyti būtina siekiant užtikrinti 
tinklo ir informacijos bei susijusių 
paslaugų saugumą;
c) asmens duomenys tvarkomi vykdant 
teisines, įstatyme numatytas ar 
teisėsaugos pareigas, kurias duomenų 
valdytojas turi Sąjungoje;
d) asmens duomenys tvarkomi vykdant 
vidaus tvarkymo operacijas, pvz., apskaitą 
ir kontrolę, arba perduodant duomenis 
tarp įmonių;
e) asmens duomenys tvarkomi užsiimant 
žurnalistine, menine ar literatūrine 
veikla;
f) asmens duomenys tvarkomi istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais;
g) asmens duomenys tvarkomi darbo 
santykių srityje;
h) asmens duomenys tvarkomi sveikatos 
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priežiūros srityje.

Or. en

Pagrindimas

Tie patys asmens duomenys gali turėti skirtingą reikšmę, priklausomai nuo jų tvarkymo 
aplinkybių ir su tuo susijusios rizikos. Duomenų subjekto adreso praradimas gali turėti 
skirtingų pasekmių, jei jį praranda mažmenininkas, kuris adresą išsaugojo tiekimo tikslais, ir 
jei jį praranda vėžinių susirgimų specialistas, kuris adresą išsaugojo sąskaitos pateikimo 
tikslais.

Pakeitimas 851
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Atsižvelgimas į rizikos principus

Duomenų valdytojai taiko tinkamas 
technines ir organizacines priemones ir 
procedūras, atsižvelgdami į su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, visų pirma, kai:
a) tvarkomi daugiau negu 5 000 duomenų 
subjektų asmens duomenys per 12-os 
mėnesių iš eilės laikotarpį;
b) tvarkomi 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
ypatingų kategorijų duomenys;
c) tvarkomi vaikų asmens duomenys;
d) tvarkomi ne išimtinai pseudoniminiai 
duomenys;
e) pažeidimo atveju tvarkymo operacijos 
gali turėti neigiamą poveikį asmens 
duomenims arba duomenų subjekto 
privatumui ir dėl jų gali būti pavogta 
tapatybė, padaryta finansinė arba fizinė 
žala arba patirtas didelis pažeminimas 
arba pakenkta reputacijai;
f) vykdomas sistemingas ir išsamus 
vertinimas pagal 4 straipsnio 1 dalies 2d 
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punktą (naujas);
g) tvarkoma informacija apie lytinį 
gyvenimą, sveikatos būklę, rasę ir tautinę 
kilmę arba duomenys tvarkomi teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, atliekant 
epidemiologinius tyrimus arba psichinių 
ar infekcinių ligų tyrimus, kai duomenys 
tvarkomi dideliu mastu siekiant imtis 
priemonių ar priimti sprendimus dėl 
konkrečių fizinių asmenų;
h) stebimos viešos vietos, ypač dideliu 
mastu naudojant optinius elektroninius 
prietaisus (stebėjimas vaizdo kameromis);
i) tvarkomi didelės apimties 
susistemintuose rinkiniuose, 
apimančiuose genetinius ar biometrinius 
duomenis, esantys duomenys;
j) duomenų tvarkymo operacijoms atlikti 
būtina konsultuotis su priežiūros 
institucija pagal 34 straipsnio 2 dalies b 
punktą.

Or. en

Pagrindimas

Tie patys asmens duomenys gali turėti skirtingą reikšmę, priklausomai nuo jų tvarkymo 
aplinkybių ir su tuo susijusios rizikos. Duomenų subjekto adreso praradimas gali turėti 
skirtingų pasekmių, jei jį praranda mažmenininkas, kuris adresą išsaugojo tiekimo tikslais, ir 
jei jį praranda vėžinių susirgimų specialistas, kuris adresą išsaugojo sąskaitos pateikimo 
tikslais.

Pakeitimas 852
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c straipsnis
Duomenų tvarkymas, kai asmens 

tapatybės negalima nustatyti tiesiogiai 
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1. Jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis tiesiogiai negali 
nustatyti fizinio asmens tapatybės, jis 
neįpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos.
2. Jeigu duomenų valdytojas negali 
laikytis šio reglamento nuostatų dėl to, 
kad pagal tvarkomus duomenis tiesiogiai 
negali nustatyti fizinio asmens tapatybės, 
jis neįpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi konkrečios 
šio reglamento nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

10 straipsnis perkeltas ir dar patikslintas siekiant skatinti, pavyzdžiui, pseudoniminių 
duomenų tvarkymą.

Pakeitimas 853
Birgit Sipper, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad 
jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu 
ar keliais konkrečiais tikslais;

a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad 
jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu
konkrečiu tikslu;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektas turi žinoti ir suprasti, kam duoda sutikimą. Sutikimas duodamas vienam 
konkrečiam tikslui.

Pakeitimas 854
Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad
jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu 
ar keliais konkrečiais tikslais;

a) duomenų subjektas, kuriam prieš tai 
buvo suteikta informacija, davė aiškų
sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų 
tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad 
jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu 
ar keliais konkrečiais tikslais;

a) duomenų subjektas 7 straipsnyje 
nurodytu būdu davė sutikimą, kad jo 
asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar 
keliais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 856
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų 
subjektas, arba įgyvendinti ikisutartines 
priemones, kurių imamasi duomenų 
subjekto reikalavimu;

b) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti ar įgyvendinti sutartį arba 
kolektyvinius susitarimus ir įmonių 
susitarimus, kurių šalis yra duomenų 
subjektas, arba įgyvendinti ikisutartines 
priemones, kurių imamasi duomenų 
subjekto reikalavimu;
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Or. en

Pagrindimas

Kolektyviniai susitarimai Vokietijoje prilygsta valstybės priimtiems teisės aktams, taigi taip 
pat gali būti teisėto duomenų tvarkymo pagrindas.

Pakeitimas 857
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo
Sąjungos teise ar valstybės narės teise 
pagrįstą teisinę ar sutartinę pareigą, 
laikytųsi reguliavimo taisyklių, gairių, 
pramonės sektoriaus praktikos kodekso 
šalies ir tarptautiniu lygmeniu arba gautų 
su priežiūros reikalavimu ar kita teisine 
nuostata susijusį leidimą, taip pat vykdytų 
priežiūros institucijų reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas iš dalies paimtas iš Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 
nuomonės. Šia nuostata turėtų būti užtikrintas šalies finansinių taisyklių arba elgesio kodeksų 
įtraukimas.

Pakeitimas 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 

c) duomenys tvarkomi tik 5a straipsnio 2, 
3 ar 6 dalyse nurodytomis aplinkybėmis 
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pareigą; laikantis 83 straipsnio nuostatų;

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis pakeistas atsižvelgiant į aplinkybes ir rizikos principus, nurodytus 5a (naujas) ir 5b 
(naujas) straipsniuose.

Pakeitimas 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą ir šalies ar tarptautiniu lygmeniu 
laikytųsi jam taikomų reguliavimo 
taisyklių, gairių, pramonės sektoriaus 
praktikos kodekso, taip pat vykdytų 
priežiūros institucijų reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata turėtų būti užtikrintas šalies finansinių taisyklių arba elgesio kodeksų įtraukimas.

Pakeitimas 860
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas ar įmonių grupė, 
kurios narys yra duomenų valdytojas, ar 
bet kuris kitas jų narys įvykdytų savo 
teisinę pareigą;
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Or. en

Pakeitimas 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas pasinaudotų savo 
teise arba įvykdytų savo teisinę pareigą;

Or. en

Pakeitimas 862
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą arba šalies ar tarptautiniu 
lygmeniu laikytųsi jam taikomų 
reguliavimo taisyklių ar pramonės 
sektoriaus praktikos kodekso;

Or. en

Pagrindimas

Finansinių reikalavimų ir kitų reguliavimo reikalavimų laikymasis turi būti teisėta duomenų 
tvarkymo priežastis.

Pakeitimas 863
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo 
Sąjungos teise ar valstybės narės teise 
pagrįstą teisinę pareigą;

Or. de

Pagrindimas

Ši formuluotė atitinka Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnio c punkto formuluotę ir anglišką 
variantą („legal obligation“). Kairiajame stulpelyje vokiškai  parašyta „įstatymuose 
numatyta pareigą“, o tai reiškia, kad asmens duomenų tvarkymo reikalavimai apsiribotų 
įstatymais, taigi toks apribojimas būtų per didelis. Šis pakeitimas būtinas, kad būtų aišku, jog 
tokia pareiga gali būti numatyta pagal vieną ir kitą teisinę tvarką.

Pakeitimas 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas, įmonių grupė, kurios 
narys yra duomenų valdytojas, ar bet 
kuris kitas šios įmonių grupės narys
įvykdytų savo teisinę pareigą;

Or. fr

Pakeitimas 865
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 

c) pagal duomenų valdytojų taikomą 
įstatymą ar kitas teisines nuostatas būtina 
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pareigą; arba galima tvarkyti duomenis;

Or. de

Pakeitimas 866
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą, taip pat, kad būtų vykdoma 
veikla, būtina dėl su saugumus susijusių 
priežasčių ir siekiant užkirsti kelią 
nusikalstamai veikai ir ją nustatyti;

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, jog  į teisėtą duomenų tvarkymą būtina įtraukti saugumo 
ir nusikalstamos veikos prevencijos priemones.

Pakeitimas 867
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
užtikrinti tinklo ir informacijos saugumą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės.
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Pakeitimas 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
užtikrinti tinklo ir informacijos saugumą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu  į tekstą įtraukiamos 39 konstatuojamojoje dalyje minimos apsaugos 
priemonės ir  teisiškai privalomame straipsnyje paaiškinama, kad duomenų tvarkymas tinklų 
ir informacijos saugumo tikslais laikomas teisėtu.

Pakeitimas 869
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui pavestą 
viešojo intereso užduotį arba įgyvendinti 
valdžios įgaliojimus;

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui arba trečiajai 
šaliai, kuriai perduoti duomenys, pavestą 
viešojo intereso užduotį arba įgyvendinti 
valdžios įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui pavestą 

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui arba trečiajai 
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viešojo intereso užduotį arba įgyvendinti 
valdžios įgaliojimus;

šaliai, kuriai perduoti duomenys, pavestą 
viešojo intereso užduotį arba įgyvendinti 
valdžios įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui pavestą 
viešojo intereso užduotį arba įgyvendinti 
valdžios įgaliojimus;

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui arba trečiajai 
šaliai, kuriai perduoti duomenys, pavestą 
viešojo intereso užduotį arba įgyvendinti 
valdžios įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 872
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, 
už juos viršesni, ypač kai duomenų 
subjektas yra vaikas. Tai netaikoma 
duomenų tvarkymui, kurį valdžios 
institucijos atlieka vykdydamos savo 
funkcijas.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

1 dalies f punktas naujose 1a, 1b ir 1c dalyse pakeičiamas daug išsamesnėmis „teisėto 
intereso“ gairėmis. Žr. su tuo susijusius 6 straipsnio 1a, 1b ir 1c dalių pakeitimus. 
Pakeitimuose pateikiamos aiškesnės gairės ir užtikrinamas teisinis tikrumas duomenų 
valdytojo teisėtu interesu grindžiamo duomenų tvarkymo klausimu. Su tuo susijęs 6 straipsnio 
5 dalyje nurodytas deleguotasis aktas išbraukiamas, nes jis turėtų įtakos esminėms teisės akto 
nuostatoms.

Pakeitimas 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai
duomenų subjekto interesai arba
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo ar trečiosios šalies ar 
trečiųjų šalių, kurioms duomenys buvo 
atskleisti, interesų, ir atsižvelgiant į 
teisėtus duomenų subjekto lūkesčius 
remiantis jo ar jos santykiais su duomenų 
valdytoju, taip pat atsižvelgiant į valdytojo 
interesus ar teises ir laisvę užsiimti verslu 
ir duomenų subjekto interesus arba
pagrindines teises ir laisves, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, 
ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Tai 
netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai
duomenų subjekto interesai arba
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo ar trečiosios šalies ar 
trečiųjų šalių, kurioms duomenys buvo 
atskleisti, interesų, ir atsižvelgiant į 
teisėtus duomenų subjekto lūkesčius 
remiantis jo ar jos santykiais su duomenų 
valdytoju, taip pat atsižvelgiant į valdytojo 
interesus ar teises ir laisvę užsiimti verslu 
ir duomenų subjekto interesus arba
pagrindines teises ir laisves, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga,
ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Tai 
netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Ir toliau turėtų būti įmanoma tvarkyti duomenis atsižvelgiant į trečiųjų šalių teisėtus 
interesus, kaip numatyta pagal Direktyvą 95/46/EB. Pavyzdžiui, trečiųjų šalių adresų 
naudojimas yra labai svarbus ieškant naujų klientų.

Pakeitimas 875
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai
duomenų subjekto interesai arba
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, 
už juos viršesni, ypač kai duomenų 
subjektas yra vaikas. Tai netaikoma 
duomenų tvarkymui, kurį valdžios 
institucijos atlieka vykdydamos savo 

f) a–e punktai netaikomi, bet tvarkyti 
duomenis reikia siekiant svarbių teisėtų 
duomenų valdytojo interesų ir šie interesai 
yra viršesni už duomenų subjekto
interesus arba pagrindines teises ir laisves.
Tai netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas.
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funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma teisėtų interesų apibrėžtis iš esmės yra neaiški. Viršesni interesai turėtų būti antras 
pagrindas, kuriuo remiantis duomenys tvarkomi, jei netaikytinas joks kitas pagrindas.

Pakeitimas 876
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, kaip antai 
siekiant nustatyti nusikalstamą veiką, 
sukčiavimą, nuostolius ar žalą ar užkirsti 
jiems kelią arba siekiant patenkinti 
teisėtus duomenų subjekto lūkesčius, 
susijusius su veiksmingu paslaugos 
suteikimu, išskyrus, kai duomenų subjekto 
interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, 
kuriems turi būti taikoma asmens duomenų 
apsauga, už juos viršesni, ypač kai 
duomenų subjektas yra vaikas. Tai 
netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Atkreipiamas dėmesys į labai svarius  teisėtus interesus ir įtraukiama teisėtų lūkesčių sąvoka. 

Pakeitimas 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, 
už juos viršesni, ypač kai duomenų 
subjektas yra vaikas. Tai netaikoma 
duomenų tvarkymui, kurį valdžios 
institucijos atlieka vykdydamos savo 
funkcijas.

f) nepažeidžiant duomenų subjekto 
interesų arba pagrindinių teisių ir laisvių, 
kuriems turi būti taikoma asmens 
duomenų apsauga, ypač tuomet, kai 
duomenų subjektas yra vaikas, tvarkyti 
duomenis reikia siekiant teisėtų duomenų 
valdytojo interesų, kai visų pirma:

– vykdoma tiesioginė savo ir panašių 
produktų ir paslaugų rinkodara, 
– vykdomi duomenų valdytojo ar 
trečiosios šalies, kurios vardu veikia 
duomenų valdytojas duomenų subjekto 
atžvilgiu, reikalavimai, arba siekiama 
užkirsti kelią žalai, kurią duomenų 
valdytojui daro duomenų subjektas, arba 
šią žalą sumažinti.
Tai netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų
tvarkymui, kurį valdžios institucijos 

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo ar tvarkytojo, ar 
trečiosios (-iųjų) šalies (-ių), kurių 
interesais duomenys tvarkomi, interesų ar 
tvarkyti duomenis reikia duomenų 
valdytojo arba tvarkytojo, arba 
trečiosios (-iųjų) šalies (-ių), kurių 
interesais duomenys tvarkomi, vardu, taip 
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atlieka vykdydamos savo funkcijas. pat siekiant užtikrinti duomenų tvarkymo 
saugumą, išskyrus, kai duomenų subjekto 
interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, 
kuriems turi būti taikoma asmens duomenų 
apsauga, už juos viršesni, pavyzdžiui, kai 
duomenų tvarkymas susijęs su vaiku. 
Duomenų subjekto pagrindinės teisės ir 
laisvės nėra viršesnės, kai duomenų
tvarkymą valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 879
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų
tvarkymui, kurį valdžios institucijos 
atlieka vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Teisėtu interesu kaip teisėta
duomenų tvarkymo pagrindu galima 
remtis tik ribotai ir tokia apimtimi, kokia 
yra neišvengiamai būtina siekiant teisėtų 
interesų, ir tuomet, kai negalima taikyti 
jokio kito teisinio pagrindo siekiant 
konkretaus tikslo. Tokiu atveju duomenų 
valdytojas išsamiai ir atskirai informuoja 
duomenų subjektą. Be to, duomenų 
valdytojas paskelbia priežastis, kodėl jis 
mano, kad jo interesai viršesni už 
duomenų subjekto interesus arba 
pagrindines teises ir laisves.
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Or. en

Pakeitimas 880
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos 
atlieka vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo ar valdytojų, ar 
trečiosios šalies ar trečiųjų šalių, kurioms 
atskleisti duomenys, interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas.

Or. en

Pakeitimas 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) jeigu netaikomas nė vienas iš 1 dalyje 
nurodytų asmens duomenų tvarkymo 
teisinių pagrindų, asmens duomenų 
tvarkymas yra teisėtas, jeigu jis yra 
būtinas siekiant išsamiai apibrėžtų
duomenų valdytojo interesų, ir yra teisėtas 
tokiu mastu, kokiu jis yra būtinas išsamiai 
apibrėžtiems duomenų valdytojo 
interesams pasiekti, ir yra proporcingas 
atsižvelgiant į išsamiai apibrėžtus 
duomenų valdytojo interesus, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
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juos viršesni. Tokiu atveju duomenų 
valdytojas išsamiai ir atskirai informuoja 
duomenų subjektą apie duomenų 
tvarkymą ir galimybę pasinaudoti teisių 
gynimo priemonėmis kreipiantis į 
priežiūros instituciją. Be to, duomenų
valdytojas paskelbia priežastis, kodėl jis 
mano, kad jo interesai viršesni už 
duomenų subjekto interesus arba 
pagrindines teises ir laisves. Ši dalis
netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo arba trečiosios šalies, 
kuriai duomenys perduodami, interesų, 
išskyrus, kai duomenų subjekto interesai 
arba pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems 
turi būti taikoma asmens duomenų 
apsauga, už juos viršesni, ypač kai 
duomenų subjektas yra vaikas. Tai 
netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama, kad reglamentas būtų aiškesnis ir būtų išvengta neaiškumų ar abejonių.

Pakeitimas 883
Salvatore Iacolino
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo, tvarkytojo arba 
trečiosios šalies, kuriai perduodami 
duomenys, kurie neturi būti platinami,
interesų, išskyrus, kai duomenų subjekto 
interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, 
kuriems turi būti taikoma asmens duomenų 
apsauga, už juos viršesni, ypač kai 
duomenų subjektas yra vaikas. Tai 
netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas.

Or. it

Pagrindimas

Nuostatos dėl teisėto duomenų tvarkymo turi apimti duomenų tvarkytojus ar trečiąsias šalis, 
kurioms duomenys perduoti neplatinimo tikslais. Taip užtikrinama susijusių asmenų teisių ir 
tam tikrų paslaugų teikėjų saugumo reikalavimų pusiausvyra.

Pakeitimas 884
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo ar įgaliotos trečiosios 
šalies interesų, išskyrus, kai duomenų 
subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir 
laisvės, kuriems turi būti taikoma asmens 
duomenų apsauga, už juos viršesni. Tai 
netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas.

Or. de
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Pakeitimas 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus
atvejus, kai būtina ypatinga asmens 
duomenų apsauga remiantis viršesniais 
duomenų subjekto apsaugos interesais,
susijusiais su jo pagrindinėmis teisėmis ir 
laisvėmis. Ši nuostata taikoma visų pirma 
tada, kai duomenų subjektas yra vaikas. Ji
netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
valdžios institucijos atlieka vykdydamos 
savo funkcijas. Šios nuostatos taikymo 
išimtis taip pat gali būti pagrįsta viena ar 
keliomis kitomis priežastimis, 
nurodytomis šioje dalyje.

Or. pl


