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Grozījums Nr. 602
Alexandra Thein

Regulas priekšlikums
99. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Vairumā dalībvalstu preventīvā justīcija ir daļa no tiesnešu darbības. Tiesneša neatkarība 
jānodrošina arī citos tiesas procesos, ne tikai tiesas prāvās (piemēram, aizbildniecības, zemes 
reģistra vai komercreģistra tiesas procesos u. c.).

Grozījums Nr. 603
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
101. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(101) Katrai uzraudzības iestādei būtu 
jābūt tiesīgai uzklausīt jebkura datu 
subjekta sūdzību un izmeklēt to. Uz 
sūdzības pamata sākta izmeklēšana būtu 
jāveic tādā apjomā, kāds ir nepieciešams 
konkrētajā lietā, pakļaujot to tiesas 
kontrolei. Uzraudzības iestādei saprātīgā 
termiņā būtu jāinformē datu subjekts par 

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

saprātīgā termiņā būtu jāinformē datu 
subjekts vai asociācija par sūdzības virzību 
un iznākumu. Ja lietā ir nepieciešama 
papildu izmeklēšana vai koordinācija ar 
citu uzraudzības iestādi, datu subjektam 
būtu jāsniedz starpposma informācija.

Or. hu

Pamatojums

Ungārijā „asociācijas" ir nevalstiskas. Taču „organizācijas” var būt arī pilsoniskas vai 
publiskas iestādes.

Grozījums Nr. 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
101. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(101) Katrai uzraudzības iestādei būtu 
jābūt tiesīgai uzklausīt jebkura datu 
subjekta vai jebkuras tādas vienības, 
asociācijas vai organizācijas sūdzību, kas 
darbojas sabiedrības interesēs vai viena 
vai vairāku datu subjektu vārdā, un 
izmeklēt to. Uz sūdzības pamata sākta 
izmeklēšana būtu jāveic tādā apjomā, kāds 
ir nepieciešams konkrētajā lietā, pakļaujot 
to tiesas kontrolei. Uzraudzības iestādei 
saprātīgā termiņā būtu jāinformē datu 
subjekts vai attiecīgā gadījumā vienība, 
asociācija vai organizācija par sūdzības 
virzību un iznākumu. Ja lietā ir 
nepieciešama papildu izmeklēšana vai 
koordinācija ar citu uzraudzības iestādi, 
datu subjektam būtu jāsniedz starpposma 
informācija.

Or. en
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Grozījums Nr. 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
105. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(105) Lai nodrošinātu šīs regulas 
konsekventu piemērošanu visā Savienībā, 
būtu jāizveido konsekvences mehānisms 
sadarbībai starp uzraudzības iestādēm un ar
Komisiju. Šo mehānismu jo īpaši būtu 
jāpiemēro, ja uzraudzības iestāde gatavojas 
īstenot pasākumu attiecībā uz datu 
apstrādes darbībām, kas ir saistītas ar preču 
un pakalpojumu piedāvāšanu datu 
subjektiem vairākās dalībvalstīs, vai ar 
šādu datu subjektu novērošanu, vai ja tas 
varētu būtiski ietekmēt personas datu brīvu 
apriti. Tas būtu jāpiemēro arī gadījumos, 
kad uzraudzības iestāde vai Komisija 
pieprasa kāda jautājuma izskatīšanu 
konsekvences mehānisma ietvaros. Šim 
mehānismam nebūtu jāskar pasākumus, ko
Komisija varētu rīkot, īstenojot savas 
pilnvaras saskaņā ar Līgumiem.

(105) Lai nodrošinātu šīs regulas 
konsekventu piemērošanu visā Savienībā, 
būtu jāizveido konsekvences mehānisms 
sadarbībai starp uzraudzības iestādēm un ar 
Komisiju. Šis mehānisms jo īpaši būtu 
jāpiemēro, ja kompetentā uzraudzības 
iestāde gatavojas īstenot pasākumu 
attiecībā uz datu apstrādes darbībām, kas ir 
saistītas ar preču un pakalpojumu 
piedāvāšanu datu subjektiem vairākās 
dalībvalstīs, vai ar šādu datu subjektu 
novērošanu, vai ja tas varētu būtiski 
ietekmēt personas datu brīvu apriti. Tas 
būtu jāpiemēro arī gadījumos, kad 
uzraudzības iestāde vai Komisija pieprasa 
kāda jautājuma izskatīšanu konsekvences 
mehānisma ietvaros. Šim mehānismam 
nebūtu jāskar pasākumi, ko Komisija 
varētu rīkot, īstenojot savas pilnvaras 
saskaņā ar Līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 606
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Lai nodrošinātu šīs regulas 
ievērošanu, Komisija var pieņemt 
atzinumu par šo jautājumu vai lēmumu, 
kurā pieprasa uzraudzības iestādei apturēt 
tās pasākuma projektu.

(107) Lai nodrošinātu šīs regulas 
ievērošanu, Komisija var pieņemt 
argumentētus ieteikumus par 
ierosinātajiem jautājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 607
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
110. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(110) Savienības līmenī būtu jāizveido 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Ar to 
būtu jāaizstāj Darba grupa par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, kas izveidota ar Direktīvu 
95/46/EK. Tai būtu jāsastāv no katras 
dalībvalsts uzraudzības iestādes vadītāja un 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.
Komisijai būtu jāpiedalās kolēģijas darbā.
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai būtu 
jāpalīdz nodrošināt šīs regulas konsekventu 
piemērošanu visā Savienībā, tostarp 
jāsniedz padomi Komisijai un jāveicina 
uzraudzības iestāžu sadarbība visā 
Savienībā. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai, pildot savus uzdevumus, būtu 
jārīkojas neatkarīgi.

(110) Savienības līmenī būtu jāizveido 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Ar to 
būtu jāaizstāj Darba grupa par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, kas izveidota ar 
Direktīvu 95/46/EK. Tai būtu jāsastāv no 
katras dalībvalsts uzraudzības iestādes 
vadītāja un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai būtu jāpalīdz nodrošināt šīs 
regulas konsekventu piemērošanu visā 
Savienībā, tostarp jāsniedz padomi 
Komisijai un jāveicina uzraudzības iestāžu 
sadarbība visā Savienībā. Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai, pildot savus 
uzdevumus, būtu jārīkojas neatkarīgi.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla iekļaut Komisiju EDAK, kurai būtu jādarbojas kā pilnīgi neatkarīgai struktūrai.

Grozījums Nr. 608
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
110. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(110) Savienības līmenī būtu jāizveido
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Ar to 
būtu jāaizstāj Darba grupa par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 

(110) Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai 
būtu jāstiprina dialogs ar tādām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām kā 
datu subjektu asociācijām, patērētāju 
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apstrādi, kas izveidota ar Direktīvu 
95/46/EK. Tai būtu jāsastāv no katras 
dalībvalsts uzraudzības iestādes vadītāja 
un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja. Komisijai būtu jāpiedalās 
kolēģijas darbā. Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai būtu jāpalīdz 
nodrošināt šīs regulas konsekventu 
piemērošanu visā Savienībā, tostarp 
jāsniedz padomi Komisijai un jāveicina 
uzraudzības iestāžu sadarbība visā 
Savienībā. Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai, pildot savus uzdevumus, būtu 
jārīkojas neatkarīgi.

organizācijām un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām. Šī ekspertu un 
ieinteresēto personu grupa būtu jānosaka 
pašai kolēģijai, un minētajai grupai būtu 
jākoncentrējas uz jautājumiem, kas 
interesē visas iesaistītās puses, kā arī tai 
būtu jāinformē kolēģija par šiem 
jautājumiem. Turklāt kolēģijas 
priekšsēdētājs var uzaicināt Eiropas 
Parlamenta vai citu saistīto vienību 
pārstāvjus piedalīties kolēģijas 
sanāksmēs.

Or. de

Grozījums Nr. 609
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
110.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(110a) Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai būtu jādarbojas pārredzamā 
veidā un, ja tas ir iespējams un vajadzīgs, 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām, 
izstrādājot specifikācijas, atzinumus, 
pamatnostādnes vai jebkuru citu 
dokumentu, pamatojoties uz šo regulu.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
112. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(112) Jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir datu subjekta 
tiesību un interešu aizsardzība attiecībā uz 
viņu datu aizsardzību un kas ir izveidota 
saskaņā ar dalībvalsts tiesībām, būtu 
jābūt tiesībām iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādē vai tiesībām iesniegt 
prasību tiesā datu subjekta vārdā vai 
iesniegt savu sūdzību neatkarīgi no datu 
subjekta sūdzības, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
pārkāpums.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 611
Kinga Gál

Regulas priekšlikums
112. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(112) Jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir datu subjekta
tiesību un interešu aizsardzība attiecībā uz 
viņu datu aizsardzību un kas ir izveidota 
saskaņā ar dalībvalsts tiesībām, būtu jābūt 
tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē vai tiesībām iesniegt prasību tiesā 
datu subjekta vārdā vai iesniegt savu 
sūdzību neatkarīgi no datu subjekta 
sūdzības, ja tā uzskata, ka ir noticis 
personas datu aizsardzības pārkāpums.

(112) Jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir datu subjektu
tiesību un interešu aizsardzība attiecībā uz 
viņu datu aizsardzību un kas ir izveidota 
saskaņā ar dalībvalsts tiesībām, būtu jābūt 
tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē vai tiesībām iesniegt prasību tiesā 
datu subjektu vārdā. Ikvienai personai ir 
tiesības iesniegt savu sūdzību neatkarīgi no 
datu subjekta sūdzības, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
pārkāpums.

Or. hu

Grozījums Nr. 612
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
112. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(112) Jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir datu subjekta
tiesību un interešu aizsardzība attiecībā uz 
viņu datu aizsardzību un kas ir izveidota 
saskaņā ar dalībvalsts tiesībām, būtu 
jābūt tiesībām iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādē vai tiesībām iesniegt 
prasību tiesā datu subjekta vārdā vai 
iesniegt savu sūdzību neatkarīgi no datu 
subjekta sūdzības, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
pārkāpums.

(112) Jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir aizsargāt datu 
subjektu tiesības un intereses attiecībā uz 
(...) vai neatkarīgi no datu subjekta 
sūdzības iesniegt savu sūdzību, ja tā 
uzskata, ka ir noticis šīs regulas 
pārkāpums. Komisijai būtu jāveicina datu 
subjektu tiesību kolektīva īstenošana un, 
ciktāl iespējams, atbilstoši tās budžetam 
jānodrošina finansējums šādām vienībām, 
organizācijām vai asociācijām.

Or. en

Pamatojums

Ar papildinājumu ierosināts finansēt NVO un patērētāju organizāciju veiktu īstenošanu bez 
jebkāda Komisijas pienākuma. Finansējums ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šo 
instrumentu izmantos praksē, un tas varētu arī palīdzēt novērst citus īstenošanas veidus, kas 
rada ievērojamas izmaksas datu pārziņiem.

Grozījums Nr. 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
112. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(112) Jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir datu subjekta
tiesību un interešu aizsardzība attiecībā uz 
viņu datu aizsardzību un kas ir izveidota 
saskaņā ar dalībvalsts tiesībām, būtu jābūt 
tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē vai tiesībām iesniegt prasību tiesā 
datu subjekta vārdā vai iesniegt savu 
sūdzību neatkarīgi no datu subjekta 
sūdzības, ja tā uzskata, ka ir noticis 
personas datu aizsardzības pārkāpums.

(112) Jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir fizisku personu
tiesību un interešu aizsardzība vai kura 
darbojas sabiedrības interesēs un kas ir 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesībām, 
būtu jābūt tiesībām iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādē vai tiesībām iesniegt 
prasību tiesā datu subjektu vārdā vai 
iesniegt savu sūdzību neatkarīgi no datu 
subjekta sūdzības, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
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pārkāpums.

Or. en

Grozījums Nr. 614
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
112. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(112) Jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir datu subjekta 
tiesību un interešu aizsardzība attiecībā uz 
viņu datu aizsardzību un kas ir izveidota 
saskaņā ar dalībvalsts tiesībām, būtu jābūt 
tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē vai tiesībām iesniegt prasību tiesā 
datu subjekta vārdā vai iesniegt savu 
sūdzību neatkarīgi no datu subjekta 
sūdzības, ja tā uzskata, ka ir noticis 
personas datu aizsardzības pārkāpums.

(112) Atbilstoši šai regulai ikvienai
vienībai, organizācijai vai asociācijai, kas 
darbojas sabiedrības interesēs un kas ir 
izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesībām, 
būtu jābūt tiesībām iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādē vai tiesībām iesniegt 
prasību tiesā datu subjektu vārdā vai 
iesniegt savu sūdzību neatkarīgi no datu 
subjekta sūdzības, ja tā uzskata, ka ir 
noticis personas datu aizsardzības 
pārkāpums.

Or. hu

Pamatojums

Šis apsvērums ir pārāk vispārējs, ja vien īpaši netiek norādīta datu aizsardzība, kā to 
apliecina šī regula.

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

Regulas priekšlikums
114. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(114) Lai stiprinātu datu subjektu tiesību 
aizsardzību tiesā situācijās, kad 
kompetentā uzraudzības iestāde atrodas 
citā dalībvalstī, kas nav datu subjekta 

svītrots
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dzīvesvietas dalībvalsts, datu subjekts var 
lūgt jebkurai vienībai, organizācijai vai 
asociācijai, kuras mērķis ir datu subjektu 
tiesību un interešu aizsardzība saistībā ar 
viņu datu aizsardzību, iesniegt datu 
subjekta vārdā kompetentajā citas 
dalībvalsts tiesā prasību pret uzraudzības 
iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
114. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(114) Lai stiprinātu datu subjektu tiesību 
aizsardzību tiesā situācijās, kad kompetentā 
uzraudzības iestāde atrodas citā dalībvalstī, 
kas nav datu subjekta dzīvesvietas 
dalībvalsts, datu subjekts var lūgt jebkurai 
vienībai, organizācijai vai asociācijai, 
kuras mērķis ir datu subjektu tiesību un 
interešu aizsardzība saistībā ar viņu datu 
aizsardzību, iesniegt datu subjekta vārdā 
kompetentajā citas dalībvalsts tiesā prasību 
pret uzraudzības iestādi.

(114) Lai stiprinātu datu subjektu tiesību 
aizsardzību tiesā situācijās, kad kompetentā 
uzraudzības iestāde atrodas citā dalībvalstī, 
kas nav datu subjekta dzīvesvietas 
dalībvalsts, datu subjekts var lūgt jebkurai 
vienībai, organizācijai vai asociācijai, 
kuras mērķis ir fizisku personu tiesību un 
interešu aizsardzība vai kura darbojas 
sabiedrības interesēs, iesniegt datu 
subjekta vārdā kompetentajā citas 
dalībvalsts tiesā prasību pret uzraudzības 
iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
114. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(114) Lai stiprinātu datu subjektu tiesību 
aizsardzību tiesā situācijās, kad kompetentā 

(114) Atbilstoši šai regulai, lai stiprinātu 
datu subjektu tiesību aizsardzību tiesā 
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uzraudzības iestāde atrodas citā dalībvalstī, 
kas nav datu subjekta dzīvesvietas 
dalībvalsts, datu subjekts var lūgt jebkurai 
vienībai, organizācijai vai asociācijai, 
kuras mērķis ir datu subjektu tiesību un 
interešu aizsardzība saistībā ar viņu datu 
aizsardzību, iesniegt datu subjekta vārdā 
kompetentajā citas dalībvalsts tiesā prasību 
pret uzraudzības iestādi.

situācijās, kad kompetentā uzraudzības 
iestāde atrodas citā dalībvalstī, kas nav 
datu subjekta dzīvesvietas dalībvalsts, datu 
subjekts var lūgt jebkurai vienībai, 
organizācijai vai asociācijai, kas rīkojas 
sabiedrības interesēs, iesniegt viņa vārdā 
kompetentajā citas dalībvalsts tiesā prasību 
pret uzraudzības iestādi.

Or. hu

Pamatojums

Saskaņots ar 112. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 618
Kinga Gál

Regulas priekšlikums
115. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(115) Gadījumos, kad uzraudzības iestāde, 
kas atrodas citā dalībvalstī nerīkojas vai ir 
īstenojusi nepietiekamus pasākumus 
saistībā ar sūdzību, datu subjekts var lūgt 
uzraudzības iestādi savas pastāvīgās 
dzīvesvietas dalībvalstī iesniegt 
kompetentajā citas dalībvalsts tiesā 
prasību pret attiecīgo uzraudzības iestādi.
Uzraudzības iestāde, kurai izteikts šāds 
pieprasījums, var lemt, vai ir pamats 
izpildīt šādu pieprasījumu ar noteikumu, 
ka šo lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

svītrots

Or. hu

Grozījums Nr. 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
116. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(116) Tiesvedībā pret pārzini vai 
apstrādātāju, prasītājam būtu jābūt izvēles 
tiesībām vērsties tās dalībvalsts tiesā, kurā 
atrodas pārziņa vai apstrādātāja institūcija 
vai kurā atrodas datu subjekta dzīvesvieta, 
izņemot, ja pārzinis ir valsts iestāde, kas 
rīkojas, pildot savas valsts iestādes 
pilnvaras.

(116) Tiesvedībā pret pārzini vai 
apstrādātāju prasītājam būtu jābūt izvēles 
tiesībām vērsties tās dalībvalsts tiesā, kurā 
atrodas pārziņa vai apstrādātāja institūcija 
vai kurā atrodas datu subjekta dzīvesvieta,
izņemot, ja pārzinis ir valsts iestāde, kas 
rīkojas, pildot savas valsts iestādes 
pilnvaras, vai jebkura cita vienība, kam ir 
uzticēts uzdevums sabiedrības interesēs.

Or. en

Pamatojums

Sniegtā pakalpojuma veidam, nevis pakalpojuma sniedzējas vienības veidam jābūt faktoram, 
kas nosaka, vai pret pārzini vai apstrādātāju var vai nevar ierosināt tiesvedību citas 
dalībvalsts tiesās.

Grozījums Nr. 620
Axel Voss

Regulas priekšlikums
118. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(118) Jebkuri zaudējumi, kurus persona var 
ciest nelikumīgas apstrādes rezultātā, būtu 
jākompensē pārzinim, kurus var atbrīvot no 
atbildības, ja tie pierāda, ka nav atbildīgi
par zaudējumiem, īpaši gadījumos, kad tie
konstatē datu subjekta vainu, vai force 
majeure gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Regulas priekšlikums
118. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(118) Jebkuri zaudējumi, gan finansiāli, 
gan nefinansiāli, kurus persona var ciest 
nelikumīgas apstrādes rezultātā, būtu 
jākompensē pārzinim vai apstrādātājam, 
kurus var atbrīvot no atbildības tikai tad, ja 
tie pierāda, ka nav atbildīgi par 
zaudējumiem, īpaši gadījumos, kad tie
nešaubīgi konstatē datu subjekta vainas 
daļu, vai force majeure gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
119.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(119a) Dalībvalstīm būtu jāspēj piemērot 
tādas kriminālsankcijas kā 
komerclicences apturēšanu vai pagaidu 
atsaukšanu, piemēram, šīs regulas 
noteikumu smagas pārkāpšanas 
gadījumos, ja tas skaidri attiecas uz 
neētisku komerciālo attieksmi pret datu 
subjektiem un viņu tiesību izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 623
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
120. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(120) Lai stiprinātu un tuvinātu 
administratīvās sankcijas par regulas 
pārkāpumiem, katrai uzraudzības iestādei 
būtu jāpiešķir pilnvaras sodīt par 
administratīviem pārkāpumiem. Šajā 
regulā būtu jāuzskaita šie pārkāpumi un 
jānosaka maksimālais attiecīgā
administratīvā naudas soda apmērs, 
savukārt, soda apmēru katrā atsevišķā 
gadījumā būtu jānosaka samērīgi 
konkrētajai situācijai, pienācīgi ņemot vērā 
jo īpaši pārkāpuma būtību, smagumu un 
ilgumu. Konsekvences mehānismu arī 
varētu izmantot, lai aptvertu tos gadījumus, 
kad ir novērojamas atšķirības 
administratīvo sankciju piemērošanā.

(120) Lai stiprinātu un tuvinātu 
administratīvās sankcijas par regulas 
pārkāpumiem, katrai uzraudzības iestādei 
būtu jāpiešķir pilnvaras sodīt par 
administratīviem pārkāpumiem. 
Administratīvā naudas soda apmērs būtu 
jānosaka katrā atsevišķā gadījumā 
samērīgi konkrētajai situācijai, pienācīgi 
ņemot vērā pārkāpuma būtību, smagumu 
un ilgumu, veiktās procedūras attiecībā uz 
datu apstrādes saturu un radītajiem 
riskiem, fiziskās vai juridiskās personas 
atbildības pakāpi un šīs personas 
iepriekšējos pārkāpumus, īstenoto 
tehnisko un organizatorisko pasākumu un 
procedūru pakāpi, kā arī sadarbības 
pakāpi ar uzraudzības iestādi.
Konsekvences mehānismu arī varētu 
izmantot, lai aptvertu tos gadījumus, kad ir 
novērojamas atšķirības administratīvo 
sankciju piemērošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
120. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(120) Lai stiprinātu un tuvinātu 
administratīvās sankcijas par regulas 
pārkāpumiem, katrai uzraudzības iestādei 
būtu jāpiešķir pilnvaras sodīt par 
administratīviem pārkāpumiem. Šajā 
regulā būtu jāuzskaita šie pārkāpumi un 
jānosaka maksimālais attiecīgā
administratīvā naudas soda apmērs, 
savukārt, soda apmēru katrā atsevišķā 
gadījumā būtu jānosaka samērīgi 
konkrētajai situācijai, pienācīgi ņemot vērā 

(120) Lai stiprinātu un tuvinātu 
administratīvās sankcijas par regulas 
pārkāpumiem, katrai uzraudzības iestādei 
būtu jāpiešķir pilnvaras sodīt par 
administratīviem pārkāpumiem. 
Administratīvā naudas soda apmērs būtu 
jānosaka katrā atsevišķā gadījumā 
samērīgi konkrētajai situācijai, pienācīgi 
ņemot vērā pārkāpuma būtību, smagumu 
un ilgumu, veiktās procedūras attiecībā uz 
datu apstrādes saturu un radītajiem 



PE506.145v01-00 16/151 AM\928599LV.doc

LV

jo īpaši pārkāpuma būtību, smagumu un 
ilgumu. Konsekvences mehānismu arī 
varētu izmantot, lai aptvertu tos gadījumus, 
kad ir novērojamas atšķirības 
administratīvo sankciju piemērošanā.

riskiem, fiziskās vai juridiskās personas 
atbildības pakāpi un šīs personas 
iepriekšējos pārkāpumus, īstenoto 
tehnisko un organizatorisko pasākumu un 
procedūru pakāpi, kā arī sadarbības 
pakāpi ar uzraudzības iestādi.
Konsekvences mehānismu arī varētu 
izmantot, lai aptvertu tos gadījumus, kad ir 
novērojamas atšķirības administratīvo 
sankciju piemērošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
121. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121) Personas datu apstrāde tikai un 
vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām būtu jākvalificē kā izņēmums, 
uz kuru neattiecas atsevišķas regulas 
prasības, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā. 
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāpieņem leģislatīvi akti, 
kuros būtu noteikti izņēmumi un atkāpes, 
kas ir nepieciešamas šo pamattiesību 
līdzsvara nodrošināšanai. Šie izņēmumi un 
atkāpes dalībvalstīm būtu jāpieņem par 
vispārīgajiem principiem, datu subjektu 
tiesībām, par pārziņiem un apstrādātājiem, 
par datu nosūtīšanu uz trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, par 
neatkarīgām uzraudzības iestādēm un 
sadarbību un konsekvenci. Tam tomēr 

(121) Nepieciešamības gadījumā 
vajadzētu būt iespējamiem izņēmumiem 
vai atkāpēm no konkrētiem šīs regulas 
noteikumiem personas datu apstrādes 
nolūkā, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā. 
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās. Saskaņā ar 
Līgumam par Eiropas Savienību 
pievienoto Protokolu par sabiedriskās 
apraides sistēmu dalībvalstīs, Eiropas 
Kopienu dibināšanas līgumiem un 
konkrētiem saistītajiem tiesību aktiem 
dalībvalstu kompetence definēt un 
organizēt sabiedrisko apraidi ir jāievēro 
arī datu aizsardzības jomā. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāpieņem leģislatīvi akti, 
kuros būtu noteikti izņēmumi un atkāpes, 
kas ir nepieciešamas šo pamattiesību 
līdzsvara nodrošināšanai. Šie izņēmumi un 
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nevajadzētu nozīmēt, ka dalībvalstis 
nosaka izņēmumus no citiem šīs regulas 
noteikumiem. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzienus, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, ir 
jāinterpretē plaši. Tāpēc šajā regulā 
paredzēto izņēmumu un atkāpju 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstīm 
darbība būtu jāklasificē kā 
"žurnālistika", ja šādas darbības objekts 
ir informācijas, viedokļu vai ideju 
atklāšana sabiedrībai neatkarīgi no 
plašsaziņas līdzekļa, kas izmantots, lai tos 
pārraidītu. Tiem nebūtu jāaprobežojas ar 
plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem un 
pārraide var būt veikta gan peļņas 
gūšanas, gan bezpeļņas nolūkos.

atkāpes dalībvalstīm būtu jāpieņem par 
vispārīgajiem principiem, datu subjektu 
tiesībām, par pārziņiem un apstrādātājiem, 
par datu nosūtīšanu uz trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, par 
neatkarīgām uzraudzības iestādēm un 
sadarbību un konsekvenci. Tam tomēr 
nevajadzētu nozīmēt, ka dalībvalstis 
nosaka izņēmumus no citiem šīs regulas 
noteikumiem. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzieni, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, ir 
jāinterpretē plaši.

Or. en

Pamatojums

Frāze „tikai un vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām” nav pietiekami plaša un varētu radīt problēmas plašsaziņas līdzekļiem apstrādāt 
tos konfidenciālos datus, kas vajadzīgi žurnālistikas darbam, jo apstrāde pati par sevi nav 
žurnālistikas darbība. Turklāt mēs iekļāvām atsauci uz Amsterdamas protokolu, kas ir ļoti 
svarīgs sabiedriskās apraides jomā, piemēram, Vācijā. Tā kā Amsterdamas protokols ir arī 
daļa no Lisabonas līguma, tas ir jāievēro arī datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 626
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
121. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121) Personas datu apstrāde tikai un 
vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes
vajadzībām būtu jākvalificē kā izņēmums, 
uz kuru neattiecas atsevišķas regulas 
prasības, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 

(121) Būtu jāparedz izņēmumi vai atkāpes 
no konkrētiem šīs regulas noteikumiem 
personas datu apstrādes nolūkā, lai 
panāktu līdzsvaru starp tiesībām uz 
personas datu aizsardzību un tiesībām uz 
vārda un informācijas brīvību un jo īpaši 
tiesībām saņemt un sniegt informāciju, kā 
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tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā. 
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāpieņem leģislatīvi akti, 
kuros būtu noteikti izņēmumi un atkāpes, 
kas ir nepieciešamas šo pamattiesību 
līdzsvara nodrošināšanai. Šie izņēmumi un 
atkāpes dalībvalstīm būtu jāpieņem par 
vispārīgajiem principiem, datu subjektu 
tiesībām, par pārziņiem un apstrādātājiem, 
par datu nosūtīšanu uz trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, par 
neatkarīgām uzraudzības iestādēm un 
sadarbību un konsekvenci. Tam tomēr 
nevajadzētu nozīmēt, ka dalībvalstis 
nosaka izņēmumus no citiem šīs regulas 
noteikumiem. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzienus, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, ir 
jāinterpretē plaši. Tāpēc šajā regulā 
paredzēto izņēmumu un atkāpju 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstīm 
darbība būtu jāklasificē kā 
"žurnālistika", ja šādas darbības objekts 
ir informācijas, viedokļu vai ideju 
atklāšana sabiedrībai neatkarīgi no 
plašsaziņas līdzekļa, kas izmantots, lai tos 
pārraidītu. Tiem nebūtu jāaprobežojas ar 
plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem un 
pārraide var būt veikta gan peļņas 
gūšanas, gan bezpeļņas nolūkos.

tas garantēts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 11. pantā. Tas būtu 
jāpiemēro personas datu apstrādei, 
piemēram, žurnālistikas vajadzībām un 
mākslinieciskās un literārās izpausmes 
vajadzībām, jo īpaši audiovizuālajā jomā 
un ziņu arhīvos, un preses bibliotēkās. 
Tāpēc dalībvalstīm būtu jāpieņem 
leģislatīvi akti, kuros būtu noteikti 
izņēmumi un atkāpes, kas ir nepieciešamas 
šo pamattiesību līdzsvara nodrošināšanai. 
Šie izņēmumi un atkāpes dalībvalstīm būtu 
jāpieņem par vispārīgajiem principiem, 
datu subjektu tiesībām, par pārziņiem un 
apstrādātājiem, par datu nosūtīšanu uz 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, par neatkarīgām 
uzraudzības iestādēm un sadarbību un 
konsekvenci. Tam tomēr nevajadzētu 
nozīmēt, ka dalībvalstis nosaka izņēmumus 
no citiem šīs regulas noteikumiem. Lai 
vārda un izteiksmes brīvības īpaši svarīgā 
loma katrā demokrātiskā sabiedrībā būtu 
pietiekami ņemta vērā, jēdzieni, kas saistīti 
ar šo brīvību, piemēram, jēdzienu 
žurnālistika, ir jāinterpretē plaši.

Or. en

Pamatojums

Precizēts, ka vārda brīvība ir aizsargāta kopumā, ne tikai attiecībā uz žurnālistiem, 
māksliniekiem vai rakstniekiem, atbilstoši referenta 68. grozījuma būtībai. Lai pārliecinātos, 
ka pašreizējais aizsardzības līmenis nav pazemināts, žurnālistika un mākslinieciskā un 
literārā izpausme ir pelnījusi skaidru pieminēšanu neierobežojošā veidā.
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Grozījums Nr. 627
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
121. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121) Personas datu apstrāde tikai un 
vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām būtu jākvalificē kā izņēmums, 
uz kuru neattiecas atsevišķas regulas 
prasības, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā. 
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāpieņem leģislatīvi akti, 
kuros būtu noteikti izņēmumi un atkāpes, 
kas ir nepieciešamas šo pamattiesību 
līdzsvara nodrošināšanai. Šie izņēmumi 
un atkāpes dalībvalstīm būtu jāpieņem 
par vispārīgajiem principiem, datu 
subjektu tiesībām, par pārziņiem un 
apstrādātājiem, par datu nosūtīšanu uz 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, par neatkarīgām 
uzraudzības iestādēm un sadarbību un 
konsekvenci. Tam tomēr nevajadzētu 
nozīmēt, ka dalībvalstis nosaka 
izņēmumus no citiem šīs regulas 
noteikumiem. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzienus, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, ir 
jāinterpretē plaši. Tāpēc šajā regulā 
paredzēto izņēmumu un atkāpju 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstīm 
darbība būtu jāklasificē kā 
"žurnālistika", ja šādas darbības objekts 
ir informācijas, viedokļu vai ideju 
atklāšana sabiedrībai neatkarīgi no 

(121) Personas datu apstrāde žurnālistikas 
vajadzībām vai mākslinieciskās vai 
literārās izpausmes vajadzībām būtu 
jākvalificē kā izņēmums, uz kuru 
neattiecas atsevišķas regulas prasības, lai 
panāktu līdzsvaru starp tiesībām uz 
personas datu aizsardzību un tiesībām uz 
vārda un informācijas brīvību un jo īpaši 
tiesībām saņemt un sniegt informāciju, kā 
tas garantēts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 11. pantā. Tas būtu jo 
īpaši jāpiemēro personas datu apstrādei 
audiovizuālajā jomā un ziņu arhīvos, un 
preses bibliotēkās. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzieni, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, ir 
jāinterpretē plaši un jāievēro tehnoloģiju 
attīstība un jaunie digitālie plašsaziņas 
līdzekļi.
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plašsaziņas līdzekļa, kas izmantots, lai tos 
pārraidītu. Tiem nebūtu jāaprobežojas ar 
plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem un 
pārraide var būt veikta gan peļņas 
gūšanas, gan bezpeļņas nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 628
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
121. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121) Personas datu apstrāde tikai un 
vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām būtu jākvalificē kā izņēmums, 
uz kuru neattiecas atsevišķas regulas 
prasības, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā.
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāpieņem leģislatīvi akti, 
kuros būtu noteikti izņēmumi un atkāpes, 
kas ir nepieciešamas šo pamattiesību 
līdzsvara nodrošināšanai. Šie izņēmumi un 
atkāpes dalībvalstīm būtu jāpieņem par 
vispārīgajiem principiem, datu subjektu 
tiesībām, par pārziņiem un apstrādātājiem, 
par datu nosūtīšanu uz trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, par 
neatkarīgām uzraudzības iestādēm un 
sadarbību un konsekvenci. Tam tomēr 
nevajadzētu nozīmēt, ka dalībvalstis 
nosaka izņēmumus no citiem šīs regulas 
noteikumiem. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 

(121) Kad tas ir vajadzīgs, vajadzētu būt 
iespējamiem izņēmumiem vai atkāpēm no 
konkrētiem šīs regulas noteikumiem 
personas datu apstrādes nolūkā, lai 
panāktu līdzsvaru starp tiesībām uz 
personas datu aizsardzību un tiesībām uz 
vārda un informācijas brīvību un jo īpaši 
tiesībām saņemt un sniegt informāciju, kā 
tas garantēts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 11. pantā. Tas būtu jo 
īpaši jāpiemēro personas datu apstrādei 
audiovizuālajā jomā un ziņu arhīvos, un 
preses bibliotēkās. Tāpēc dalībvalstīm būtu 
jāpieņem leģislatīvi akti, kuros būtu 
noteikti izņēmumi un atkāpes, kas ir 
nepieciešamas šo pamattiesību līdzsvara 
nodrošināšanai. Šie izņēmumi un atkāpes 
dalībvalstīm būtu jāpieņem par 
vispārīgajiem principiem, datu subjektu 
tiesībām, par pārziņiem un apstrādātājiem, 
par datu nosūtīšanu uz trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, par 
neatkarīgām uzraudzības iestādēm un 
sadarbību un konsekvenci. Tam tomēr 
nevajadzētu nozīmēt, ka dalībvalstis 
nosaka izņēmumus no citiem šīs regulas 
noteikumiem. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzieni, kas saistīti ar šo 
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ņemta vērā, jēdzienus, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, ir 
jāinterpretē plaši. Tāpēc šajā regulā 
paredzēto izņēmumu un atkāpju 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstīm 
darbība būtu jāklasificē kā
"žurnālistika", ja šādas darbības objekts 
ir informācijas, viedokļu vai ideju 
atklāšana sabiedrībai neatkarīgi no 
plašsaziņas līdzekļa, kas izmantots, lai tos 
pārraidītu. Tiem nebūtu jāaprobežojas ar 
plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem un 
pārraide var būt veikta gan peļņas 
gūšanas, gan bezpeļņas nolūkos.

brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, ir 
jāinterpretē plaši.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka vārda brīvība jau tiek vispārēji aizsargāta, ne tikai attiecībā uz žurnālistiem, 
māksliniekiem vai rakstniekiem. Attiecas uz 80. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
121. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121) Personas datu apstrāde tikai un 
vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām būtu jākvalificē kā izņēmums, 
uz kuru neattiecas atsevišķas regulas 
prasības, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā. 
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāpieņem leģislatīvi akti, 
kuros būtu noteikti izņēmumi un atkāpes, 

(121) Nepieciešamības gadījumā 
vajadzētu būt iespējamiem izņēmumiem 
vai atkāpēm no konkrētiem šīs regulas 
noteikumiem personas datu apstrādes 
nolūkā, lai panāktu līdzsvaru starp 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā. 
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās. Jāievēro 
dalībvalstu kompetence definēt un 
organizēt sabiedrisko apraidi saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību Protokolu 
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kas ir nepieciešamas šo pamattiesību 
līdzsvara nodrošināšanai. Šie izņēmumi un 
atkāpes dalībvalstīm būtu jāpieņem par 
vispārīgajiem principiem, datu subjektu 
tiesībām, par pārziņiem un apstrādātājiem, 
par datu nosūtīšanu uz trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, par 
neatkarīgām uzraudzības iestādēm un 
sadarbību un konsekvenci. Tam tomēr 
nevajadzētu nozīmēt, ka dalībvalstis 
nosaka izņēmumus no citiem šīs regulas 
noteikumiem. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzienus, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, ir 
jāinterpretē plaši. Tāpēc šajā regulā 
paredzēto izņēmumu un atkāpju 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstīm 
darbība būtu jāklasificē kā 
"žurnālistika", ja šādas darbības objekts 
ir informācijas, viedokļu vai ideju 
atklāšana sabiedrībai neatkarīgi no 
plašsaziņas līdzekļa, kas izmantots, lai tos 
pārraidītu. Tiem nebūtu jāaprobežojas ar 
plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem un 
pārraide var būt veikta gan peļņas 
gūšanas, gan bezpeļņas nolūkos.

Nr. 29. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāpieņem 
leģislatīvi akti, kuros būtu noteikti 
izņēmumi un atkāpes, kas ir nepieciešamas 
šo pamattiesību līdzsvara nodrošināšanai. 
Šie izņēmumi un atkāpes dalībvalstīm būtu 
jāpieņem par vispārīgajiem principiem, 
datu subjektu tiesībām, par pārziņiem un 
apstrādātājiem, par datu nosūtīšanu uz 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, par neatkarīgām 
uzraudzības iestādēm un sadarbību un 
konsekvenci. Tam tomēr nevajadzētu 
nozīmēt, ka dalībvalstis nosaka izņēmumus 
no citiem šīs regulas noteikumiem. Lai 
vārda un izteiksmes brīvības īpaši svarīgā 
loma katrā demokrātiskā sabiedrībā būtu 
pietiekami ņemta vērā, jēdzieni, kas saistīti 
ar šo brīvību, piemēram, jēdzienu 
žurnālistika, ir jāinterpretē plaši.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
121. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121) Personas datu apstrāde tikai un 
vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām būtu jākvalificē kā izņēmums, 
uz kuru neattiecas atsevišķas regulas 
prasības, lai panāktu līdzsvaru starp 

(121) Personas datu apstrāde tikai un 
vienīgi žurnālistikas vajadzībām vai 
mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām būtu jākvalificē kā izņēmums, 
uz kuru neattiecas atsevišķas regulas 
prasības, lai panāktu līdzsvaru starp 
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tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā.
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāpieņem leģislatīvi akti, 
kuros būtu noteikti izņēmumi un atkāpes, 
kas ir nepieciešamas šo pamattiesību 
līdzsvara nodrošināšanai. Šie izņēmumi 
un atkāpes dalībvalstīm būtu jāpieņem 
par vispārīgajiem principiem, datu 
subjektu tiesībām, par pārziņiem un 
apstrādātājiem, par datu nosūtīšanu uz 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, par neatkarīgām 
uzraudzības iestādēm un sadarbību un
konsekvenci. Tam tomēr nevajadzētu 
nozīmēt, ka dalībvalstis nosaka 
izņēmumus no citiem šīs regulas 
noteikumiem. Lai vārda un izteiksmes 
brīvības īpaši svarīgā loma katrā 
demokrātiskā sabiedrībā būtu pietiekami 
ņemta vērā, jēdzienus, kas saistīti ar šo 
brīvību, piemēram, jēdzienu žurnālistika, 
ir jāinterpretē plaši. Tāpēc šajā regulā 
paredzēto izņēmumu un atkāpju 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstīm 
darbība būtu jāklasificē kā 
"žurnālistika", ja šādas darbības objekts 
ir informācijas, viedokļu vai ideju 
atklāšana sabiedrībai neatkarīgi no 
plašsaziņas līdzekļa, kas izmantots, lai tos 
pārraidītu. Tiem nebūtu jāaprobežojas ar 
plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem un 
pārraide var būt veikta gan peļņas 
gūšanas, gan bezpeļņas nolūkos.

tiesībām uz personas datu aizsardzību un 
tiesībām uz vārda un informācijas brīvību 
un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt 
informāciju, kā tas garantēts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā.
Tas būtu jo īpaši jāpiemēro personas datu 
apstrādei audiovizuālajā jomā un ziņu 
arhīvos, un preses bibliotēkās.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Cecilia Wikström
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Regulas priekšlikums
121.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(121a) Šajā regulā tiek pieļauta iespēja, 
ka, piemērojot regulas noteikumus, vērā 
tiek ņemts princips par publisku piekļuvi 
oficiāliem dokumentiem. Valsts iestādes 
vai valsts struktūras rīcībā esošajos 
dokumentos ietvertos personas datus 
attiecīgā iestāde vai struktūra var izpaust 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, kuri 
attiecas uz valsts iestādi vai valsts 
struktūru. Šādiem tiesību aktiem būtu 
saskaņo tiesības uz personas datu 
aizsardzību ar principu par publisku 
piekļuvi oficiāliem dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 632
Axel Voss

Regulas priekšlikums
123.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(123a) Personas veselības datu apstrāde, 
kas ir īpašas kategorijas datu apstrāde, 
var būt nepieciešama vēsturiskiem, 
statistiskiem vai zinātniskās izpētes 
nolūkiem. Tāpēc šai regulai būtu 
jānodrošina, ka to nosacījumu 
saskaņošana, kas paredzēti personas 
veselības datu apstrādei, ievērojot īpašus 
un atbilstošus aizsardzības pasākumus ar 
mērķi aizsargāt pamattiesības un 
personas datus, nekļūst par šķērsli citās 
jomās izmantojamai klīniskai un 
sabiedrības veselības pētniecībai.

Or. en
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Pamatojums

Nodrošināt netraucētu piekļuvi medicīnas datiem ir ļoti svarīgi sabiedrības veselības 
pētniecības jomā. Šajā regulā ir būtiski atrast līdzsvaru starp personas datu aizsardzību un 
sabiedrības veselības pētnieku interešu pietiekamu ievērošanu, lai nodrošinātu viņiem 
līdzekļus medicīnisko pētījumu veikšanai.

Grozījums Nr. 633
Axel Voss

Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas datu 
apstrādi nodarbinātības jomā.

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas datu 
apstrādi nodarbinātības jomā. Noslēdzot 
kolektīvas vienošanās (koplīgumus, 
uzņēmuma līgumus un pārstāvju 
komitejas vienošanos) var atkāpties no 
regulas nosacījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības un sociālā 
nodrošinājuma kontekstā. Tāpēc, lai 
regulētu darbinieku personas datu apstrādi 
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dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas datu 
apstrādi nodarbinātības jomā.

nodarbinātības kontekstā, dalībvalstīm 
saskaņā ar šo regulu būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas datu 
apstrādi nodarbinātības un sociālā 
nodrošinājuma jomā.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi nodarbinātības kontekstam sociālais nodrošinājums ir ļoti sarežģīta joma, kuru 
detalizēti regulē valsts līmenī. Tāpēc būtu jāļauj dalībvalstīm pieņemt vai saglabāt īpašus 
tiesību aktus, kuri regulē noteikumus datu aizsardzības jomā, kas attiecas uz valsts iestādēm, 
kuras darbojas šajā jomā.

Grozījums Nr. 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas 
datu apstrādi nodarbinātības jomā.

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Dalībvalstīm būtu jāspēj regulēt
darbinieku personas datu apstrādi 
nodarbinātības kontekstā saskaņā ar šajā 
regulā izklāstītajiem noteikumiem un 
minimālajiem standartiem. Ja attiecīgajā 
dalībvalstī ir paredzēts likumiskais pamats 
nodarbinātības jautājumu regulēšanai, 
izmantojot vienošanos starp darba ņēmēju 
pārstāvjiem un uzņēmuma vadību vai 
uzņēmumu grupas kontrolējošo 
uzņēmumu (koplīgums) vai atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 6. maija 
Direktīvai 2009/38/EK par to, kā izveidot 
Eiropas Uzņēmumu padomi vai 
procedūru darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Kopienas mēroga 
uzņēmumos un Kopienas mēroga 
uzņēmumu grupā, personas datu apstrāde
nodarbinātības kontekstā arī būtu jāregulē 
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ar šādu vienošanos, ja šajā regulā 
paredzētie noteikumi un minimālie 
standarti nav pasliktināti.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
124. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 
dalībvalstīm, ņemot vērā šajā regulā 
noteiktos ierobežojumus, būtu ar likumu 
jāpieņem īpaši noteikumi par personas datu 
apstrādi nodarbinātības jomā.

(124) Principi fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi būtu 
jāpiemēro arī nodarbinātības kontekstā. 
Tāpēc, lai regulētu darbinieku personas 
datu apstrādi nodarbinātības kontekstā, 
dalībvalstīm saskaņā ar šo regulu būtu ar 
likumu jāpieņem īpaši noteikumi par 
personas datu apstrādi nodarbinātības 
kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 637
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
124.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124a) Piemērojot 6. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu, dalībvalstīs, kurās darba 
algas un citus darba nosacījumus regulē 
darba koplīgumos un šī kompetence ir 
uzticēta darba tirgus pusēm, īpaši ņem 
vērā darba koplīgumos noteiktās sociālo 
partneru tiesības un pienākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 638
Louis Michel

Regulas priekšlikums
124.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(124a) Regulu piemēro attiecībā uz sporta 
specifiku, kā atzīts LESD 165. pantā, 
ņemot vērā to, ka, pateicoties sporta 
sociālajai nozīmei, tas kalpo sabiedrības 
interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
125. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(125) Lai personas datu apstrāde vēstures, 
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos 
būtu likumīga, tai jānotiek ievērojot citus 
piemērojamos tiesību aktus, piemēram, par 
klīniskajiem pētījumiem.

(125) Lai personas datu apstrāde vēstures, 
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos 
būtu likumīga, tai jānotiek, ievērojot citus 
piemērojamos tiesību aktus, piemēram, par 
klīniskajiem pētījumiem. Pētījumu ētikas 
komitejai, kā minēts 83. pantā, jābūt 
saskaņotai ar Pasaules Medicīnas 
asociācijas Helsinku deklarācijas 
principiem un jebkādām dalībvalstu 
prasībām, kā arī saskaņā ar Savienības 
tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Līdz ar 83. panta 1.c punktu (jauns) šis 125. apsvēruma grozījums saskaņotu minēto pantu ar 
PMA Helsinku deklarāciju par ētiskajiem principiem, kas jāievēro ar cilvēkiem saistītajos 
medicīniskajos pētījumos (2008), kurā norādīts, ka ētikas komitejām jābūt neatkarīgām no 
pētnieku, sponsoru un jebkādu citu personu pārmērīgas ietekmes (plānotā Klīnisko 
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izmēģinājumu regula).

Grozījums Nr. 640
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
125. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(125) Lai personas datu apstrāde vēstures, 
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos 
būtu likumīga, tai jānotiek ievērojot citus 
piemērojamos tiesību aktus, piemēram, par 
klīniskajiem pētījumiem.

(125) Lai personas datu apstrāde vēstures, 
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos 
būtu likumīga, tai jānotiek, ievērojot citus 
piemērojamos tiesību aktus, piemēram, par 
klīniskajiem pētījumiem. Pētījumu ētikas 
komitejai, kā minēts 83. pantā, jābūt 
saskaņotai ar Pasaules Medicīnas 
asociācijas Helsinku deklarācijas 
principiem un jebkādām dalībvalstu 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
125. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(125) Lai personas datu apstrāde vēstures, 
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos 
būtu likumīga, tai jānotiek ievērojot citus 
piemērojamos tiesību aktus, piemēram, par 
klīniskajiem pētījumiem.

(125) Lai personas datu apstrāde vēstures, 
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos 
būtu likumīga, tai jānotiek, ievērojot citus 
piemērojamos tiesību aktus, piemēram, par 
klīniskajiem pētījumiem. Tas ietver “ētikas 
komitejas” izmantošanu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 4. aprīļa Direktīvu 2001/20/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz labas klīniskās prakses ieviešanu 
klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem 
paredzētiem zālēm.
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Or. en

Pamatojums

Ja praktisku iemeslu dēļ, piemēram, ar reģistru saistītas pētniecības laikā, nav iespējams 
saņemt visu datu subjektu piekrišanu, pētījuma pārbaudīšana ekspertu ētikas komitejās ir ļoti 
svarīgs līdzeklis, lai nodrošinātu, ka iespējamie riski personas integritātei ir proporcionāli 
pētījuma zinātniskajai vērtībai un iespējamiem ieguvumiem.

Grozījums Nr. 642
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
125.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(125a) Personas datus pēc tam var 
apstrādāt arī arhīva vajadzībām. Šādā 
gadījumā tiesības uz personas datu 
aizsardzību būtu jāsaskaņo ar arhīvu 
noteikumiem, kas nodrošina cilvēku 
tiesības zināt savu vēsturi, kā arī ar 
noteikumiem par publisku piekļuvi 
administratīvajai informācijai. Vispārējā 
deklarācijā par arhīviem, kas pieņemta 
UNESCO Ģenerālās konferences 
36. sesijā, kura notika 2011. gada 
novembrī, uzsvērts, ka arhīviem kā 
uzticamiem informācijas avotiem, kas ir 
atbildīgu un pārskatāmu administratīvo 
procesu pamatā, ir ļoti svarīga nozīme 
sabiedrības attīstībā, aizsargājot un 
atbalstot individuālās un sabiedrības 
atmiņas. Personas datu starptautiska 
nosūtīšana jāveic, neskarot noteikumus 
par kultūras vērtību un nacionālo 
dārgumu apriti.

Or. fr

Pamatojums

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 
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ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
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.

Grozījums Nr. 643
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
126. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(126) Zinātniskās izpētes jēdzienā šajā 
regulā būtu jāiekļauj fundamentālie 
pētījumi, lietišķie pētījumi un privāti 
finansēti pētījumi, turklāt būtu jāņem vērā 
Savienības mērķis izveidot Eiropas 
zinātniskās izpētes telpu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 179. panta 
1. punktu.

(126) Zinātniskās izpētes jēdzienā šajā 
regulā būtu jāiekļauj fundamentālie 
pētījumi, lietišķie pētījumi un privāti 
finansēti pētījumi Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 13. panta izpratnē, 
turklāt būtu jāņem vērā Savienības mērķis 
izveidot Eiropas zinātniskās izpētes telpu 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 179. panta 1. punktu. Atzinums un 
sociālie pētījumi veido daļu no zinātniskās 
izpētes. Tirgus izpēte ne vienmēr ietilpst 
jēdzienā zinātniskā izpēte.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Alexandra Thein

Regulas priekšlikums
127. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(127) Attiecībā uz uzraudzības iestādes 
pilnvarām panākt no pārziņa vai 
apstrādātāja piekļuvi personas datiem un 
piekļuvi tā telpām, dalībvalstis var, 
ievērojot šajā regulā noteiktos 
ierobežojumus, ar likumu pieņemt īpašus 
noteikumus, kas aizsargātu dienesta vai 

(127) Dalībvalstis var ar likumu pieņemt 
īpašus noteikumus par uzraudzības iestāžu 
pilnvarām un izņēmumiem vai atkāpēm 
no II līdz IV nodaļas noteikumiem, lai
aizsargātu dienesta vai cita līdzvērtīga 
noslēpuma glabāšanas pienākumu, ciktāl 
tas nepieciešams, lai saglabātu līdzsvaru 
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cita līdzvērtīga noslēpuma glabāšanas 
pienākumu, ciktāl tas nepieciešams, lai 
saglabātu līdzsvaru starp tiesībām uz 
personas datu aizsardzību un dienesta 
noslēpuma glabāšanas pienākumu.

starp tiesībām uz personas datu aizsardzību 
un dienesta noslēpuma glabāšanas 
pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Profesionālajam pienākumam glabāt noslēpumu (piemēram, notāriem, nodokļu 
konsultantiem) jābūt noteicošajam attiecībā pret datu aizsardzības tiesisko regulējumu. Tas 
attiecas ne tikai uz jau 84. pantā paredzēto dalībvalstu iespēju atšķirīgi regulēt uzraudzības 
iestāžu izmeklēšanas pilnvaras attiecībā uz profesionālā noslēpuma glabātājiem, bet arī 
vajadzības gadījumā spēt pielāgot būtiskos datu aizsardzības noteikumus.

Grozījums Nr. 645
Frank Engel

Regulas priekšlikums
127.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(127a) Juridiskās noteiktības nolūkā šī 
regula nedrīkstētu radīt pretrunas ar 
nozarei paredzētajiem tiesību aktiem par 
juridiskajām saistībām un prasībām, kas 
nav juridiskas, un ieteikumiem, kas izriet 
no šādiem nozares tiesību aktiem, 
piemēram, veselības vai banku nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 646
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
127.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(127a) Pienākums informēt datu subjektu 
par apstrādes nolūku, tiesībām uz 
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dzēšanu, tiesībām uz datu pārnesamību, 
tiesībām uz iebildumiem, pienākumu veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību, kā 
arī aizliegumu pārsūtīt datus uz valstīm 
ārpus Savienības nebūtu jāattiecina uz 
informācijas apstrādi par personas 
profesionālo darbību, piemēram, personas 
darba devēju, amata nosaukumu, amata 
pienākumiem, darba vietas adresi, darba 
vietas tālruņa vai faksa numuru, darba e-
pasta adresi vai citu organizatorisko 
informāciju. Tomēr datu subjektiem jābūt 
tiesībām pieprasīt, lai pārzinis neatklāj 
šādu profesionālo informāciju trešām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 647
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
128. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(128) Šajā regulā tiek ievērots un nav 
skarts baznīcu un reliģisko apvienību vai 
kopienu statuss, kas tām saskaņā ar valstu 
tiesībām ir piešķirts dalībvalstīs, kā tas 
atzīts Līguma par Eiropas Savienības
darbību 17. pantā. Tādējādi, ja baznīca 
kādā dalībvalstī šīs regulas spēkā stāšanās 
laikā piemēro vispusīgus noteikumus par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, šos esošos 
noteikumus būtu jāturpina piemērot, ja 
tos saskaņo ar šo regulu. Šādām 
baznīcām un reliģiskām apvienībām būtu 
jāpieprasa izveidot pilnīgi neatkarīgu 
uzraudzības iestādi.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 648
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
128. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(128) Šajā regulā tiek ievērots un nav 
skarts baznīcu un reliģisko apvienību vai 
kopienu statuss, kas tām saskaņā ar valstu 
tiesībām ir piešķirts dalībvalstīs, kā tas 
atzīts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 17. pantā. Tādējādi, ja baznīca 
kādā dalībvalstī šīs regulas spēkā stāšanās 
laikā piemēro vispusīgus noteikumus par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, šos esošos 
noteikumus būtu jāturpina piemērot, ja 
tos saskaņo ar šo regulu. Šādām 
baznīcām un reliģiskām apvienībām būtu 
jāpieprasa izveidot pilnīgi neatkarīgu 
uzraudzības iestādi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 649
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
128. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(128) Šajā regulā tiek ievērots un nav 
skarts baznīcu un reliģisko apvienību vai 
kopienu statuss, kas tām saskaņā ar valstu 
tiesībām ir piešķirts dalībvalstīs, kā tas 
atzīts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 17. pantā. Tādējādi, ja baznīca 
kādā dalībvalstī šīs regulas spēkā stāšanās 
laikā piemēro vispusīgus noteikumus par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, šos esošos 
noteikumus būtu jāturpina piemērot, ja tos 
saskaņo ar šo regulu. Šādām baznīcām un 

(128) Šajā regulā tiek ievērots un nav 
skarts baznīcu un reliģisko apvienību vai 
kopienu statuss, kas tām saskaņā ar valstu 
tiesībām ir piešķirts dalībvalstīs, kā tas 
atzīts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 17. pantā. Tādējādi, ja baznīca 
kādā dalībvalstī šīs regulas spēkā stāšanās 
laikā piemēro vispusīgus noteikumus par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, šos esošos 
noteikumus būtu jāturpina piemērot, ja tos 
saskaņo ar šo regulu.
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reliģiskām apvienībām būtu jāpieprasa 
izveidot pilnīgi neatkarīgu uzraudzības 
iestādi.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla, kāpēc baznīcām ES teritorijā būtu nepieciešamas savas DAI.

Grozījums Nr. 650
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
129. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fiziku personu 
pamattiesības un brīvības un, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Jo īpaši deleģētos aktus būtu 
jāpieņem par apstrādes likumīgumu; 
precizējot kritērijus un nosacījumus 
saistībā ar bērna sniegtu piekrišanu; par 
īpašu kategoriju datu apstrādi; precizējot 
kritērijus un nosacījumus, kad prasības un
maksa par datu subjektu tiesību 
izmantošanu ir acīmredzami pārmērīgas; 
nosakot kritērijus un prasības informācijai, 
kas jāsniedz datu subjektam, un saistībā ar 
piekļuves tiesībām; par tiesībām tikt 
aizmirstam un tiesībām uz dzēšanu; par 
pasākumiem, kas balstās uz profilēšanu;
par kritērijiem un prasībām saistībā ar
pārziņa atbildību un integrētu datu 
aizsardzību un datu aizsardzību pēc 
noklusējuma; par apstrādātāju; nosakot 
kritērijus un prasības apstrādes 
dokumentēšanai un drošībai; par 
kritērijiem un prasībām personas datu 

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
proti, aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības un jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Jo īpaši deleģētie akti būtu 
jāpieņem, norādot piekrišanas tehniskos 
formātus; norādot režīmu nosacījumus, 
pamatojoties un ikonām un citiem 
grafiskiem attēliem informācijas 
sniegšanai; precizējot kritērijus un 
nosacījumus maksai par datu subjektu 
tiesību izmantošanu; nosakot kritērijus un 
prasības informācijai, kas jāsniedz datu 
subjektam, un saistībā ar piekļuves 
tiesībām; par tiesībām tikt aizmirstam un 
tiesībām uz dzēšanu; par kritērijiem un 
prasībām, lai pārbaudītu pārziņa atbildību; 
par kritērijiem un prasībām personas datu 
aizsardzības pārkāpuma konstatēšanai un 
paziņošanai uzraudzības iestādei un par 
apstākļiem, kādos personas datu 
aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu; par kritērijiem un 
nosacījumiem apstrādes darbībām, kurām 
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aizsardzības pārkāpuma konstatēšanai un 
paziņošanai uzraudzības iestādei un par 
apstākļiem, kādos personas datu 
aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu; par kritērijiem un 
nosacījumiem apstrādes darbībām, kurām 
nepieciešams datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums; par kritērijiem un prasībām, 
nosakot augsta līmeņa īpašo risku, kam 
nepieciešama iepriekšēja apspriešanās; par 
datu aizsardzības inspektora iecelšana un 
uzdevumiem; par profesionālās ētikas 
kodeksiem; par kritērijiem un prasībām 
sertifikācijas mehānismiem; par kritērijiem 
un prasībām datu nosūtīšanai, izmantojot 
saistošos uzņēmuma noteikumus; par 
atkāpēm saistībā ar datu nosūtīšanu; par 
administratīvajām sankcijām; par apstrādi 
ar veselību saistītos nolūkos; par apstrādi 
nodarbinātības kontekstā un apstrādi 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba ietvaros rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

nepieciešams datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums; par kritērijiem un prasībām, 
nosakot augsta līmeņa īpašo risku, kam 
nepieciešama iepriekšēja apspriešanās; par 
profesionālās ētikas kodeksiem; par 
kritērijiem un prasībām sertifikācijas 
mehānismiem; par atbilstošu aizsardzības 
līmeni, ko sniedz trešā valsts vai 
starptautiska organizācija; par 
administratīvajām sankcijām; par apstrādi 
ar veselību saistītos nolūkos; par apstrādi 
nodarbinātības kontekstā un apstrādi 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba ietvaros rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī 
ekspertu līmenī un jo īpaši ar Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģiju. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. hu

Pamatojums

Grafiskos risinājumus, kas sekmē izpratni un skaidrību, var balstīt uz grafiskiem attēliem, kas 
nav ikonas. Nebūtu jāizslēdz citas iespējas.

Grozījums Nr. 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
129. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, (129) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
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proti, aizsargātu fiziku personu 
pamattiesības un brīvības un, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Jo īpaši deleģētos aktus būtu 
jāpieņem par apstrādes likumīgumu;
precizējot kritērijus un nosacījumus 
saistībā ar bērna sniegtu piekrišanu; par 
īpašu kategoriju datu apstrādi; precizējot 
kritērijus un nosacījumus, kad prasības 
un maksa par datu subjektu tiesību 
izmantošanu ir acīmredzami pārmērīgas;
nosakot kritērijus un prasības 
informācijai, kas jāsniedz datu subjektam, 
un saistībā ar piekļuves tiesībām; par 
tiesībām tikt aizmirstam un tiesībām uz 
dzēšanu; par pasākumiem, kas balstās uz 
profilēšanu; par kritērijiem un prasībām 
saistībā ar pārziņa atbildību un integrētu 
datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc 
noklusējuma; par apstrādātāju; nosakot 
kritērijus un prasības apstrādes 
dokumentēšanai un drošībai; par 
kritērijiem un prasībām personas datu 
aizsardzības pārkāpuma konstatēšanai un 
paziņošanai uzraudzības iestādei un par 
apstākļiem, kādos personas datu 
aizsardzības pārkāpums var nelabvēlīgi 
ietekmēt datu subjektu; par kritērijiem un 
nosacījumiem apstrādes darbībām, kurām 
nepieciešams datu aizsardzības ietekmes 
novērtējums; par kritērijiem un prasībām, 
nosakot augsta līmeņa īpašo risku, kam 
nepieciešama iepriekšēja apspriešanās;
par datu aizsardzības inspektora iecelšana 
un uzdevumiem; par profesionālās ētikas 
kodeksiem; par kritērijiem un prasībām 
sertifikācijas mehānismiem; par 
kritērijiem un prasībām datu nosūtīšanai, 
izmantojot saistošos uzņēmuma 
noteikumus; par atkāpēm saistībā ar datu 
nosūtīšanu; par administratīvajām 
sankcijām; par apstrādi ar veselību 
saistītos nolūkos; par apstrādi 
nodarbinātības kontekstā un apstrādi 

proti, aizsargātu fizisku personu 
pamattiesības un brīvības un jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, un 
nodrošinātu personas datu brīvu apriti 
Savienībā, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ieviešot šīs regulas 
noteikumus, būtu jānodrošina, ka netiek 
izvirzītas nekādas obligātas prasības 
attiecībā uz īpašiem produktu vai 
pakalpojumu, tostarp gala iekārtu vai citu 
elektronisko komunikāciju iekārtu, 
tehniskajiem parametriem, kas varētu 
kavēt iekārtu laišanu tirgū un šādu 
iekārtu brīvu apriti starp dalībvalstīm.
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vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba ietvaros rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp arī 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, savlaicīgi un atbilstoši tiek 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 652
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas 
datu apstrādi; standarta procedūras un 
formas datu subjekta tiesību 
izmantošanai; standarta formas datu 
subjekta informēšanai; standarta formas 
un procedūras saistībā ar piekļuvi datiem;
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu 
aizsardzību pēc noklusējuma un 
dokumentāciju; īpašas prasības apstrādes 
drošībai; standarta formāts un procedūras 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai uzraudzības iestādei un 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai datu subjektam; standarti un 
procedūras datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumam; iepriekšējas atļaujas un 
iepriekšējas apspriešanās formas un 
procedūras; sertifikācijas tehniskie 
standarti un mehānismi; aizsardzības 

svītrots
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līmeņa pietiekamība trešā valstī vai tās 
teritorijā, vai apstrādes nozarē, vai 
starptautiskā organizācijā; Savienības 
tiesībās neatļauta izpaušana; savstarpējā 
palīdzība; kopīgās operācijas; lēmumi 
konsekvences mehānisma ietvaros. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāris Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā sakarā Komisijai būtu 
jāapsver īpašus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, kas aizstāj visus īstenošanas aktus ar deleģētajiem aktiem, lai 
nodrošinātu Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
130. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras šādās jomās: standarta formu 
noteikšana saistībā ar bērnu personas 
datu apstrādi; standarta procedūras un 
formas datu subjekta tiesību 
izmantošanai; standarta formas datu 
subjekta informēšanai; standarta formas 
un procedūras saistībā ar piekļuvi datiem;
tiesības uz datu pārnesamību; standarta 
formas saistībā ar pārziņa atbildību par 
integrētu datu aizsardzību, datu 

(130) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras. Īstenojot šīs regulas 
noteikumus, būtu jānodrošina, ka netiek 
izvirzītas nekādas obligātas prasības 
attiecībā uz īpašiem produktu vai 
pakalpojumu, tostarp gala iekārtu vai citu 
elektronisko komunikāciju iekārtu, 
tehniskajiem parametriem, kas varētu 
kavēt iekārtu laišanu tirgū un šādu 
iekārtu brīvu apriti starp dalībvalstīm.
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aizsardzību pēc noklusējuma un 
dokumentāciju; īpašas prasības apstrādes 
drošībai; standarta formāts un procedūras 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai uzraudzības iestādei un 
personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošanai datu subjektam; standarti un 
procedūras datu aizsardzības ietekmes 
novērtējumam; iepriekšējas atļaujas un 
iepriekšējas apspriešanās formas un 
procedūras; sertifikācijas tehniskie 
standarti un mehānismi; aizsardzības 
līmeņa pietiekamība trešā valstī vai tās 
teritorijā, vai apstrādes nozarē, vai 
starptautiskā organizācijā; Savienības 
tiesībās neatļauta izpaušana; savstarpējā 
palīdzība; kopīgās operācijas; lēmumi 
konsekvences mehānisma ietvaros. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāris Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Šajā sakarā Komisijai būtu 
jāapsver īpašus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 654
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
131. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(131) Pārbaudes procedūra būtu 
jāizmanto, pieņemot precizējošās 
standarta formas saistībā ar bērna 
piekrišanu; standarta procedūras un 
formas datu subjekta tiesību 
izmantošanai; standarta formas datu 

svītrots
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subjekta informēšanai; standarta formas 
un procedūras saistībā ar tiesībā uz 
piekļuvi un tiesībām uz datu 
pārnesamību; standarta formas saistībā 
ar pārziņa atbildību par integrētu datu 
aizsardzību, datu aizsardzību pēc 
noklusējuma un dokumentāciju; īpašas 
prasības apstrādes drošībai; standarta 
formātu un procedūras personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai 
uzraudzības iestādei un personas datu 
aizsardzības pārkāpuma paziņošanai datu 
subjektam; standartus un procedūras datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumam;
iepriekšējas atļaujas un iepriekšējas 
apspriešanās formas un procedūras;
sertifikācijas tehniskos standartus un 
mehānismus; noteikumus par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību trešā 
valstī vai tās teritorijā, vai apstrādes 
nozarē, vai starptautiskā organizācijā;
noteikumus par Savienības tiesībās 
neatļautu izpaušanu; noteikumus par 
savstarpējo palīdzību; noteikumus par 
kopīgām operācijām; lēmumus saskaņā 
ar konsekvences mehānismu, ja tie ir 
vispārīgi piemērojami akti.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, kas aizstāj visus īstenošanas aktus ar deleģētajiem aktiem, lai 
nodrošinātu Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 655
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
132. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(132) Komisijai būtu jāpieņem 
nekavējoties piemērojami īstenošanas 
akti, ja pilnīgi attaisnotos gadījumos 

svītrots
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saistībā ar trešo valsti vai kādu šīs valsts 
teritoriju vai apstrādes nozari vai 
starptautisku organizāciju, kas 
nenodrošina pietiekamu aizsardzības 
līmeni, un saistībā ar jautājumiem, ko 
paziņojušas uzraudzības iestādes saskaņā 
ar konsekvences mehānismu, tas ir 
nepieciešams nenovēršami steidzamu 
iemeslu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 656
Axel Voss

Regulas priekšlikums
134. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(134) Ar šo regulu būtu jāaizstāj 
Direktīva 95/46/EK. Tomēr saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtajiem Komisijas 
lēmumiem un izsniegtajām uzraudzības 
iestāžu atļaujām būtu jāpaliek spēkā.

(134) Ar šo regulu būtu jāaizstāj 
Direktīva 95/46/EK. Tomēr saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtajiem Komisijas 
lēmumiem un izsniegtajām uzraudzības 
iestāžu atļaujām būtu jāpaliek spēkā. Tam 
jāattiecas arī uz starptautiskajiem 
nolīgumiem vai pasākumiem starp ES vai 
dalībvalsti un trešo valsti, īpaši, ja 
Direktīva 95/46/EK jau bija spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 657
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
134. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(134) Ar šo regulu būtu jāaizstāj 
Direktīva 95/46/EK. Tomēr saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtajiem Komisijas 
lēmumiem un izsniegtajām uzraudzības 

(134) Ar šo regulu būtu jāaizstāj 
Direktīva 95/46/EK. Tomēr saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtajiem Komisijas 
lēmumiem un izsniegtajām uzraudzības 
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iestāžu atļaujām, būtu jāpaliek spēkā. iestāžu atļaujām būtu jāpaliek spēkā.
Komisijas lēmumiem un uzraudzības 
iestāžu atļaujām, kas attiecas uz personas 
datu nodošanu trešām valstīm, būtu 
jāpaliek spēkā uz divu gadu pārejas 
periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
139. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(139) Kā ir uzsvērusi Eiropas Savienības 
Tiesa un ņemot vērā faktu, ka personas 
datu aizsardzība nav absolūta prerogatīva, 
bet ir jāņem vērā saistībā ar tās funkciju 
sabiedrībā un jālīdzsvaro ar citām 
pamattiesībām, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šī regula ievēro 
visas pamattiesības un principus, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 
ietverti Līgumos, jo īpaši tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, mājokļa un 
saziņas neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, domu, 
pārliecības un ticības brīvību, vārda un 
informācijas brīvību, darījumdarbības 
brīvību, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu, kā arī tiesības 
uz kultūru, reliģiju un valodu 
daudzveidību,

(139) Kā ir uzsvērusi Eiropas Savienības 
Tiesa un ņemot vērā faktu, ka personas 
datu aizsardzība nav absolūta prerogatīva, 
bet ir jāņem vērā saistībā ar tās funkciju 
sabiedrībā un faktisko un iespējamo 
progresu zinātnes, veselības un 
tehnoloģiju jomā un jālīdzsvaro ar citām 
pamattiesībām, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šī regula ievēro 
visas pamattiesības un principus, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 
ietverti Līgumos, jo īpaši tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, mājokļa un 
saziņas neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, domu, 
pārliecības un ticības brīvību, vārda un 
informācijas brīvību, darījumdarbības 
brīvību, tiesības uz īpašumu un jo īpaši 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību,
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un 
taisnīgu tiesu, kā arī tiesības uz kultūru, 
reliģiju un valodu daudzveidību,

Or. en

Pamatojums

Interneta protokolu adrešu apstrāde bieži vien ir izšķirošs aspekts izmeklēšanā, kas saistīta ar 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem atbilstoši Direktīvai 2004/48/EK, un šai regulai 
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nevajadzētu to kavēt.

Grozījums Nr. 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 3. punkta noteikumi neskar 
dalībvalstu leģislatīvos pasākumus, kas 
paredz labvēlīgākus nosacījumus datu 
subjektiem attiecībā uz viņu datu 
aizsardzību, jo īpaši 80. un 84. panta 
nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 660
Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šo regulu piemēro — neatkarīgi no 
izmantotajām metodēm — personas datu 
apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, un tādu 
personas datu apstrādei, kuri veido daļu no 
kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu 
no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar 
automatizētiem līdzekļiem.

Or. it

Pamatojums

Nepieciešamība aizsargāt datus nav atkarīga no metodes, kas izmantota šo datu apstrādei, un 
tai jābūt neitrālai attiecībā uz esošajām un turpmākajām apstrādes tehnoloģijām.
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Grozījums Nr. 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta ar 
automatizētiem līdzekļiem, nenošķirot šos 
apstrādes līdzekļus, un tādu personas datu 
apstrādei, kuri veido daļu no kartotēkas vai 
ir paredzēti, lai veidotu daļu no kartotēkas, 
ja apstrādi neveic ar automatizētiem 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 662
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ko veic tiesas, prokuratūras un 
tiesībaizsardzības iestādes soda 
piemērošanas un soda izpildes ietvaros;

Or. de

Pamatojums

Tiesu un tiesu izpildītāju darbība tiesībaizsardzības ietvaros, cik vien iespējams, būtu 
jāatbrīvo no paredzēto noteikumu piemērošanas. 

Grozījums Nr. 663
Frank Engel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šīs regulas noteikumi ir pretrunā tāda 
cita Savienības tiesību akta noteikumam, 
kas reglamentē personas datu apstrādes 
īpašos aspektus konkrētās nozarēs, 
noteicošais ir šā cita Savienības tiesību 
akta noteikums un to piemēro konkrētajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 664
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) kas apkopoti pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā, kā norādīts 91. pantā;

Or. fr

Grozījums Nr. 665
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) kas sākās pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā, kā norādīts 91. pantā;

Or. fr

Grozījums Nr. 666
Sophia in 't Veld



AM\928599LV.doc 47/151 PE506.145v01-00

LV

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 667
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī regula attiecas arī uz Savienības institūcijām, struktūrām, birojiem un aģentūrām.

Grozījums Nr. 668
Axel Voss

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumi jāattiecina arī uz Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām.
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Grozījums Nr. 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visaptveroša datu aizsardzības pieeja nozīmē iekļaut regulas piemērošanas jomā arī 
Savienības institūcijas, struktūras, birojus un aģentūras.

Grozījums Nr. 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Savienības institūcijas un struktūras nebūtu pilnībā jāizslēdz no regulas piemērošanas jomas. 
Šā instrumenta mērķis ir izveidot, pamatojoties uz vienotiem nosacījumiem visā Savienībā, 
pamatprincipus un garantijas attiecībā uz personas datu apstrādi; Eiropas institūciju 
izslēgšana pastiprina priekšstatu, vismaz formāli, ka ir divas atsevišķas tiesību sistēmas: 
dalībvalstu un Savienības.

Grozījums Nr. 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ko īsteno dalībvalstis, veicot darbības, 
kas ir Līguma par Eiropas Savienību 
2. nodaļas piemērošanas jomā;

c) ko īsteno dalībvalstis, veicot darbības, 
kas ir Līguma par Eiropas Savienību 
V sadaļas 2. nodaļas piemērošanas jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 672
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā;

d) ko veic tāda fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka, kura nedara datus 
pieejamus nenoteiktam cilvēku skaitam,
tikai sava personiska vai sadzīviska 
pasākuma gaitā;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši Tiesas lietām C-101/01 un C-73/07.

Grozījums Nr. 673
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā;

d) ko veic fiziska persona tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā;

Or. en
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Grozījums Nr. 674
Axel Voss

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā;

d) ko veic fiziska persona nolūkā, ko 
nevar pieskaitīt ne tās komercdarbībai, ne 
pašnodarbinātībai;

Or. de

Grozījums Nr. 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā;

d) ko veic tāda fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka, kura nedara datus 
pieejamus nenoteiktam cilvēku skaitam,
tikai sava personiska vai sadzīviska 
pasākuma gaitā;

Or. en

Grozījums Nr. 676
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā;

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava 
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā, 
ja vien citu fizisku personu personas dati 
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nav padarīti pieejami nenoteiktam 
personu skaitam;

Or. en

Pamatojums

Neizpildot saistības, personas dati tiktu padarīti pieejami nenoteiktam personu skaitam.

Grozījums Nr. 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ko veic fiziska persona bez jebkāda 
peļņas gūšanas nolūka tikai sava
personiska vai sadzīviska pasākuma gaitā;

d) ko veic fiziska persona tikai savu 
privāto vai sadzīvisko pasākumu gaitā, ja 
vien personas dati netiek publicēti. 
Turpmākai šādu personas datu apstrādei 
citām vajadzībām jābūt balstītai uz datu 
subjektu piekrišanu. Izņēmums nebūtu 
jāpiemēro, ja personas datus apstrādā 
profesionāla vai komerciāla mērķa 
īstenošanai. Trešo personu tiesības īpaši 
jāņem vērā, izmantojot sensitīvus datus;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviests ierobežojums attiecībā uz atbrīvojumu mājsaimniecībām. Pat 
izmantojot datus privātām vai ģimenes vajadzībām, jāpiemēro konkrēti privātuma principi un 
standarti.

Grozījums Nr. 678
Axel Voss

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ko veic mazie uzņēmumi tikai savas 
darbības gaitā stingrai un vienīgi iekšējai 
lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 679
Markus Pieper, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ko veic mikrouzņēmumi saskaņā ar 
Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK un 
savas darbības gaitā, attiecībā uz datiem, 
kas stingri paredzēti tikai to iekšējai 
lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 680
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ko veic kompetentas iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus.

e) ko veic kompetentas valsts iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus.

Or. en

Grozījums Nr. 681
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ko veic kompetentas iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus.

e) ko veic kompetentas valsts iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus.

Or. en

Grozījums Nr. 682
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ko veic kompetentas iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus.

e) ko veic kompetentas iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu sodu.

Or. de

Pamatojums

Valodniecisks precizējums.

Grozījums Nr. 683
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) kas ir anonimizēti;

Or. en
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Pamatojums

Šo regulu neattiecina uz anonimizētu datu apstrādi (sk. definīciju 4. pantā).

Grozījums Nr. 684
Axel Voss

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) vēsturiskiem, statistikas vai 
zinātniskās izpētes mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ko veic darba devējs, apstrādājot 
darbinieku personas datus saistībā ar 
darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) datiem, kas ir anonimizēti 4. panta 
2.c punkta izpratnē;
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Or. en

Grozījums Nr. 687
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) datiem, kas ir anonimizēti;

Or. en

Pamatojums

Uz anonimizētiem datiem arī nebūtu jāattiecina regulas piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 688
Louis Michel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ko veic sporta organizācijas nolūkā 
novērst, atklāt un izmeklēt jebkādus 
sporta integritātes pārkāpumus saistībā ar 
spēļu rezultātu pasūtīšanu un dopingu;

Or. en

Grozījums Nr. 689
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ko veic tādas darbības gaitā, ko var 
uzskatīt par datu subjekta profesionālu 
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vai komerciālu darbību;

Or. de

Grozījums Nr. 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ko veic baznīcas, reliģiskas apvienības 
vai kopienas;

Or. de

Pamatojums

Skaidra tādas datu apstrādes izslēgšana, ko veic baznīcas un reliģiskas kopienas, vairāk 
atbilst LESD 17. panta prasībām, nekā 84. pantā paredzētais vienkāršais pārejas režīms 
attiecībā uz spēkā esošajām baznīcu un reliģisko apvienību datu aizsardzības tiesībām.

Grozījums Nr. 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ko veic kompetentās iestādes nolūkā 
sagatavot un izplatīt oficiālo tām uzticēto 
statistiku;

Or. es

Grozījums Nr. 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) fiziskas personas, kura veic 
saimniecisko darbību, datiem, kas 
identificē šo personu tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) fiziskas personas datiem, kas ir 
publiskoti profesionālo pienākumu 
izpildes gaitā, piemēram, tādiem datiem 
kā vārds, kontaktinformācija un amats;

Or. en

Grozījums Nr. 694
Axel Voss

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) ko veic darba devējs, apstrādājot 
darbinieku personas datus saistībā ar 
darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) ko veic kompetentās iestādes nolūkā 
sagatavot vēlētāju reģistrus;

Or. es

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

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) kas ir anonimizēti;

Or. en

Grozījums Nr. 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja atsevišķie Eiropas Savienības vai 
dalībvalstu tiesību akti paredz 
progresīvāku personas datu aizsardzību, 
nekā paredzēts šajā regulā, šos 
noteikumus īsteno papildus. Jo īpaši tas 
attiecas uz slepenību, kas aizsargāta ar 
likumu, piemēram, bankas noslēpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Regulas priekšlikums
2. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Informācija, kas atklāta saskaņā ar 
likumu ekonomisko vienību valstu 
reģistros, nav aizsargāta ar šo regulu, 
ciktāl tā identificē vienības tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šīs regulas 7. panta 4. punktu, 
15. panta 1. punkta e) apakšpunktu, 
17. pantu, 18. pantu, 22. panta c) un 
e) punktu, 33. pantu, 35. pantu, 36. pantu, 
37. pantu un 79. panta 4., 5., 6. un 
7. punktu nepiemēro tādai personas datu 
apstrādei, ko veic valsts iestādes.

Or. en

Pamatojums

Regulas ļoti sīki izstrādātajiem un stingrajiem noteikumiem ir negatīva ietekme uz valsts 
iestādēm. Lielākā daļa apstrādes, ko veic valsts iestādes, ir tikai valsts vajadzībām, un datu 
apstrāde galvenokārt tiek veikta kā daļa no darbībām, ko nodrošina un veic tikai valsts 
iestādes, piemēram, sociālo pabalstu izmaksa, un nekad nolūkā gūt peļņu. Tāpēc ierosināts 
regulu neattiecināt uz valsts iestādēm, kas apstrādā datus.

Grozījums Nr. 700
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei saistībā ar darbībām, ko veic 
pārziņa vai apstrādātāja institūcija, kas 
atrodas Savienībā.

1. Šo regulu piemēro Savienībā dzīvojošu 
datu subjektu personas datu apstrādei 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija, kas atrodas 
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Datu pārziņi, kuri reģistrēti ES un apstrādā tikai tādus datus, kas nav Eiropas dati, trešās 
valstīs, būtu jāizslēdz no regulas piemērošanas jomas, lai ļautu tiem konkurēt tirgos ārpus ES 
ar datu pārziņiem, uz kuriem neattiecas šīs regulas piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 701
Axel Voss

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei saistībā ar darbībām, ko veic 
pārziņa vai apstrādātāja institūcija, kas 
atrodas Savienībā.

1. Šo regulu piemēro Savienībā dzīvojošu 
datu subjektu personas datu apstrādei 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija, kas atrodas 
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas mērķis ir aizsargāt to datu subjektu personas datus, kas dzīvo ES. Saistībā ar 
personas datiem, kas neattiecas uz Eiropu (t. i., to datu subjektu personas datu apstrāde, kas 
dzīvo ārpus ES), šis grozījums ir svarīgs, lai nodrošinātu vienādus apstākļus ES uzņēmumiem 
un uzņēmumiem ārpus ES.

Grozījums Nr. 702
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts



AM\928599LV.doc 61/151 PE506.145v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei saistībā ar darbībām, ko veic 
pārziņa vai apstrādātāja institūcija, kas 
atrodas Savienībā.

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei saistībā ar darbībām, ko veic 
Savienībā vai kādā vietā, uz ko atbilstoši 
starptautiskajām tiesībām attiecas kādas 
dalībvalsts tiesības.

Or. de

Grozījums Nr. 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei saistībā ar darbībām, ko veic 
pārziņa vai apstrādātāja institūcija, kas 
atrodas Savienībā.

1. Šo regulu piemēro Savienībā dzīvojošu 
datu subjektu personas datu apstrādei 
saistībā ar darbībām, ko veic pārziņa vai 
apstrādātāja institūcija, kas atrodas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 704
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro Savienībā dzīvojošu 
datu subjektu personas datu apstrādei, ko 
veic pārzinis, kas neatrodas Savienībā, ja 
apstrādes darbības ir saistītas ar:

2. Šo regulu piemēro Savienībā dzīvojošu 
datu subjektu personas datu apstrādei, ko 
veic pārzinis vai apstrādātājs, kas 
neatrodas Savienībā.

a) preču vai pakalpojumu piedāvāšanu 
šādiem datu subjektiem Savienībā; vai 
b) viņu uzvedības novērošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 705
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro Savienībā dzīvojošu 
datu subjektu personas datu apstrādei, ko 
veic pārzinis, kas neatrodas Savienībā, ja 
apstrādes darbības ir saistītas ar:

2. Šo regulu piemēro, ciktāl juridiski 
iespējams un savienojams ar trešās valsts 
tiesību sistēmu, Savienībā dzīvojošu datu 
subjektu personas datu apstrādei, ko veic 
pārzinis, kas neatrodas Savienībā, ja 
apstrādes darbības ir saistītas ar:

Or. en

Grozījums Nr. 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro Savienībā dzīvojošu 
datu subjektu personas datu apstrādei, ko 
veic pārzinis, kas neatrodas Savienībā, ja 
apstrādes darbības ir saistītas ar:

2. Šo regulu piemēro Savienībā dzīvojošu 
datu subjektu personas datu apstrādei, ko 
veic pārzinis vai apstrādātājs, kas 
neatrodas Savienībā.

a) preču vai pakalpojumu piedāvāšanu 
šādiem datu subjektiem Savienībā; vai 
b) viņu uzvedības novērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 707
Axel Voss

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

a) preču vai pakalpojumu piedāvāšanu 
šādiem datu subjektiem Savienībā; vai

a) preču un pakalpojumu piedāvāšanu 
šādiem datu subjektiem Savienībā, 
ieskaitot pakalpojumus, kas tiek sniegti 
bez finansiālām izmaksām personai; vai

Or. en

Grozījums Nr. 708
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, ko veic pārzinis, kas neatrodas 
Savienībā, bet vietā, kur saskaņā ar 
starptautiskajām publiskajām tiesībām ir 
piemērojamas dalībvalsts tiesības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šo regulu piemēro Savienībā dzīvojošu datu subjektu personas datu apstrādei, ko veic 
pārzinis vai apstrādātājs, kas neatrodas Savienībā.

Grozījums Nr. 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, ko veic pārzinis, kas neatrodas 
Savienībā, bet vietā, kur saskaņā ar 
starptautiskajām publiskajām tiesībām ir 
piemērojamas dalībvalsts tiesības.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 710
Axel Voss

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, ko veic pārzinis, kas neatrodas 
Savienībā, bet vietā, kur saskaņā ar 
starptautiskajām publiskajām tiesībām ir 
piemērojamas dalībvalsts tiesības.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 711
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, ko veic pārzinis, kas neatrodas 
Savienībā, bet vietā, kur saskaņā ar 
starptautiskajām publiskajām tiesībām ir 
piemērojamas dalībvalsts tiesības.

3. Šo regulu piemēro personas datu 
apstrādei, ko veic pārzinis, kas neatrodas 
Savienībā, bet vietā, kur saskaņā ar 
starptautiskajām publiskajām tiesībām ir 
piemērojamas dalībvalsts tiesības. Tās 
valsts tiesības, kas attiecas uz pārzini, 
netiek skartas.

Or. de

Grozījums Nr. 712
Alexander Alvaro

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

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz personas datu definīciju.

Grozījums Nr. 713
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 714
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem, un kas neveic savu 
profesionālo darbību;

Or. en

Pamatojums

Identifikācijas nolūkā izmantotajiem līdzekļiem jābūt tieši saistītiem ar datu pārzini un viņa 
līgumpartneriem. Dažas atsevišķas situācijas var būt grūti novērtējamas, jo individuāls 
uzņēmējs (santehniķis, ārsts), kurš darbojas kā ārštata darbinieks un izmanto vienu tālruņa 
līniju gan darba, gan privātajiem mērķiem, sapludina robežu starp fizisku un juridisku 
personu. Šī regula būtu piemērojama tikai fiziskām personām, kas neveic savu profesionālo 
darbību.

Grozījums Nr. 716
Louis Michel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1) “datu subjekts” ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 
kurus pārzinis varētu pamatoti izmantot, jo 
īpaši atsaucoties uz identifikācijas numuru 
vai vienu vai vairākiem šai personai 
raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, 
ģenētiskās, garīgās, saimnieciskās, kultūras 
vai sociālās identitātes faktoriem. Fizisku 
personu neuzskata par identificējamu, ja 
identifikācijai nepieciešams 
neproporcionāls laika patēriņš, piepūle 
vai materiālie līdzekļi;

Or. en

Grozījums Nr. 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam. Grozījumā precizēts — lai spētu identificēt datu subjektu, jābūt 
saistībai ar pārzini. Dati, ko izmanto profesionālās darbības veikšanai, nebūtu jādefinē kā 
personas dati.

Grozījums Nr. 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1) “datu subjekts” ir identificēta vai 
identificējama fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot tehniski 
pieejamus līdzekļus, kurus pārzinis vai 
jebkura cita fiziska vai juridiska persona 
varētu pamatoti izmantot, ja šādu līdzekļu 
izmantošana nav saistīta ar pārmērīgām 
izmaksām, nepatērē pārāk daudz laika un 
neprasa veikt sarežģītas darbības;
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saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem;

Or. pl

Grozījums Nr. 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierobežojums attiecībā uz atbrīvojumu mājsaimniecībām.

Grozījums Nr. 720
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) "datu subjekts" ir identificēta fiziska 
persona vai fiziska persona, ko tieši vai 
netieši var identificēt, izmantojot līdzekļus, 

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

izmantojot līdzekļus, kas ir pārziņa rīcībā, 
jo īpaši atsaucoties uz identifikācijas 
numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes 
identifikatoru vai vienu vai vairākiem šai 
personai raksturīgiem fiziskās, 
fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
saimnieciskās, kultūras vai sociālās 
identitātes faktoriem;

Or. de

Grozījums Nr. 721
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. hu

Pamatojums

Nacionālā identitāte ir īpašs jautājums, kas ietver vairāk nekā tikai dzīvesvietas jautājumu.

Grozījums Nr. 722
Alexander Alvaro
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) "personas dati" ir jebkāda informācija, 
kas attiecas uz datu subjektu;

2) “personas dati” ir jebkura informācija 
attiecībā uz identificētu vai identificējamu 
fizisku personu (“datu subjektu”);
identificējama persona ir persona, kuru 
var identificēt tieši vai netieši, norādot 
identifikācijas numuru vai vienu vai 
vairākus šai personai raksturīgus fiziskās, 
fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, 
kultūras vai sociālās identitātes faktorus 
(“personas identifikatorus”);

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 95/46/EK izmantotā definīcija.

Grozījums Nr. 723
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) "personas dati" ir jebkāda informācija, 
kas attiecas uz datu subjektu;

2) “personas dati” ir jebkura informācija 
attiecībā uz identificētu vai identificējamu 
fizisku personu (“datu subjektu”);
identificējama persona ir persona, kuru 
var identificēt tieši vai netieši, norādot 
identifikācijas numuru vai vienu vai 
vairākus šai personai raksturīgus fiziskās, 
fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, 
kultūras vai sociālās identitātes faktorus;

Or. de

Pamatojums

No Direktīvas 95/46/EK.
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Grozījums Nr. 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) "personas dati" ir jebkāda informācija, 
kas attiecas uz datu subjektu;

2) “personas dati” ir jebkādi dati, kas īpaši
attiecas uz datu subjektu, kura īpašo 
identitāti pārzinis vai jebkura cita kopā ar 
pārzini strādājoša fiziska vai juridiska 
persona var identificēt tieši vai netieši;

Or. en

Grozījums Nr. 725
Louis Michel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) "personas dati" ir jebkāda informācija, 
kas attiecas uz datu subjektu;

2) “personas dati” ir jebkāda informācija, 
kas attiecas uz datu subjektu, ja šī 
informācija ir identificējama kā saistīta ar 
datu subjektu; informāciju, kas neļauj 
identificēt datu subjektu, un informāciju, 
kas neļautu veikt šādu identifikāciju bez 
neproporcionāla laika patēriņa, piepūles 
vai materiālajiem resursiem, neuzskata 
par personas datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 726
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) “pseidonimizēti dati” ir personas dati, 
kuriem noņemti personas identifikatori, 
taču ir saglabāta saikne uz šiem personas 
identifikatoriem tā, ka datus ar datu 
subjektu var sasaistīt ikviens, kam ir 
piekļuve sasaistes kodiem;

Or. en

Pamatojums

Pseidonimizēti dati ir ieviesti kā personas datu veids, ieviešot atšķirīgus noteikumu kopumus, 
kas saistīti ar to visā regulā.

Grozījums Nr. 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) “identifikācijas numurs” ir jebkurš 
ciparu, burtu un ciparu vai tamlīdzīgs 
kods, ko parasti izmanto tiešsaistē, 
izņemot kodus, ko sabiedrības vai valsts 
kontrolēta iestāde piešķir, lai fizisku 
personu identificētu kā individuālu 
personu;

Or. en

Grozījums Nr. 728
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) “pseidonīms” ir unikāls identifikators, 
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kas attiecas uz vienu konkrētu kontekstu 
un kas neļauj tieši identificēt fizisku 
personu, bet ļauj noteikt datu subjektu;

Or. en

Grozījums Nr. 729
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) “pseidonimizēti dati” ir jebkādi 
personas dati, kas pārveidoti tā, ka tos 
nevar sasaistīt ar datu subjektu,
neizmantojot papildu datus, uz kuriem 
attiecas atsevišķa un noteikta tehniskā un 
organizatoriskā kontrole, kas nodrošina 
šādas saistīšanas neiespējamību;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama „pseidonimizētu datu” definīcija.

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

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) “no pseidonīma izrietoši dati” ir 
jebkādi personas dati, kas ir savākti, 
grozīti vai citādi apstrādāti tā, ka tos nav 
iespējams saistīt ar datu subjektu, 
neizmantojot papildu datus, uz kuriem 
attiecas atsevišķa un noteikta tehniskā un 
organizatoriskā kontrole, kas nodrošina 
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šādas saistīšanas neiespējamību, vai to, ka 
šādai saistīšanai būtu nepieciešams
nesamērīgs laika, izdevumu un pūļu 
apjoms;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE un IMCO atzinumam. Šajā grozījumu kopuma daļā ir paredzēta no 
pseidonīma izrietošu datu un anonīmu datu lietošana, kas sekmēs labu uzņēmējdarbības 
praksi, aizsargājot datu subjektu intereses. Datu izmantošana uzņēmējdarbībā, nodrošinot 
augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tiek vēl vairāk sekmēta, ja tiek nodrošināts, ka 
personas datus nav iespējams saistīt ar datu subjektu (jo, neizmantojot papildu datus, šie dati 
nenorāda uz datu subjektu).

Grozījums Nr. 731
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) “anonimizēti dati” ir dati, kurus 
nekādā veidā nav iespējams sasaistīt ar 
datu subjektu, jo visas atsauces uz 
personas identifikatoriem ir noņemtas 
pastāvīgi un pilnīgi; tāpēc uz 
anonimizētiem datiem šī regula 
neattiecas;

Or. en

Pamatojums

Ja regula attiecas uz anonimizētiem datiem, tie arī būtu jādefinē.

Grozījums Nr. 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) “pseidonīmdati” ir jebkādi personas 
dati, kas savākti, grozīti vai citādi 
apstrādāti tā, ka tie nevar tikt saistīti ar 
datu subjektu, neizmantojot papildu 
datus, uz kuriem attiecas atsevišķa un 
noteikta tehniskā un organizatoriskā 
kontrole, kas nodrošina šādas saistīšanas 
neiespējamību;

Or. en

Grozījums Nr. 733
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) “anonimizēti dati” jeb “dati, kas 
padarīti anonīmi” ir personas dati, kas ir 
pārveidoti tā, ka informāciju vairs nevar 
sasaistīt ar identificējamu fizisko personu;

Or. en

Pamatojums

Jābūt „anonimizētu datu” definīcijai.

Grozījums Nr. 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) “anonīmi dati” ir dati, kas ir savākti, 
grozīti vai citādi apstrādāti tādā veidā, lai 
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tos vairs nebūtu iespējams saistīt ar datu 
subjektu; anonīmus datus neuzskata par 
personas datiem;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE un IMCO atzinumam.

Grozījums Nr. 735
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2c) “šifrēti dati” ir personas dati, kas ar 
tehnoloģiskās aizsardzības darbībām ir 
padarīti nesaprotami ikvienai personai, 
kurai nav atļaujas piekļūt tiem;

Or. en

Pamatojums

Ja regula attiecas uz šifrētiem datiem, tie arī būtu jādefinē.

Grozījums Nr. 736
Axel Voss

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2c) “identifikācijas numurs” ir jebkurš 
ciparu, burtu un ciparu vai tamlīdzīgs 
kods, ko parasti izmanto tiešsaistē, 
izņemot kodus, ko sabiedrības vai valsts 
kontrolēta iestāde piešķir, lai fizisku 
personu identificētu kā individuālu 
personu;
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Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam.

Grozījums Nr. 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2c) “anonīmi dati” ir dati, kas ir savākti, 
grozīti vai citādi apstrādāti tādā veidā, lai 
tos vairs nebūtu iespējams saistīt ar datu 
subjektu;

Or. en

Grozījums Nr. 738
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2d) “profilēšana” ir informācijas 
apkopošana, klasificēšana un 
reģistrēšana, pamatojoties uz datu 
subjekta personas datiem vai 
pseidonimizētiem datiem, nolūkā analizēt 
atsevišķā datu subjekta uzvedības 
modeļus;

Or. en

Pamatojums

Ja regula attiecas uz profilēšanu, arī tā būtu jādefinē.
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Grozījums Nr. 739
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) "apstrāde" ir jebkura ar personas datiem 
veikta darbība vai darbību kopums, ko veic 
ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, 
piemēram, vākšana, reģistrācija, 
organizēšana, strukturēšana, glabāšana, 
pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, 
aplūkošana, izmantošana, izpaušana –
izmantojot nosūtīšanu, izplatīšanu vai, 
citādi darot pieejamus, – saskaņošana vai 
kombinēšana, dzēšana vai iznīcināšana;

3) “apstrāde” ir jebkura ar personas datiem 
veikta darbība vai darbību kopums, ko veic 
ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, 
piemēram, vākšana, reģistrācija, 
organizēšana, strukturēšana, glabāšana, 
pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, 
aplūkošana, izmantošana, izpaušana ―
izmantojot nosūtīšanu, izplatīšanu vai, 
citādi darot pieejamus, — saskaņošana vai 
kombinēšana, dzēšana, bloķēšana vai 
iznīcināšana;

Or. de

Grozījums Nr. 740
Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 741
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) “profilēšana” ir personas datu 
jebkāda veida automatizēta apstrāde, kas 
veikta, lai novērtētu konkrētas fiziskai 
personai raksturīgas īpašības vai 
analizētu, vai prognozētu jo īpaši tās 
profesionālo darbību, ekonomisko 
stāvokli, atrašanās vietu, veselības 
stāvokli, personiskās vēlmes, uzticamību 
vai uzvedību un/vai lai pielāgotu sniegto 
pakalpojumu vai personai piemēroto 
lēmumu, un kas var būt saistīta arī ar 
apstrādi, lai noteiktu, kurai kategorijai vai 
kategorijām persona pieskaitāma;

Or. fr

Grozījums Nr. 743
Marie-Christine Vergiat
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) “biometriskie dati” ir jebkādi dati 
saistībā ar personas unikālajām 
fiziskajām, fizioloģiskajām vai uzvedības 
pazīmēm, piemēram, sejas attēli vai 
daktiloskopijas dati;

Or. fr

Grozījums Nr. 744
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) "pārzinis" ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus; ja apstrādes nolūkus, 
nosacījumus un līdzekļus nosaka ar 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, 
pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

5) “pārzinis” ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja apstrādes 
nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības 
vai dalībvalsts tiesību aktu, pārzini vai viņa 
iecelšanas konkrētos kritērijus var noteikt 
Savienības vai dalībvalsts tiesību akti;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 95/46/EK izmantotā definīcija.

Grozījums Nr. 745
Stanimir Ilchev
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) "pārzinis" ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus; ja apstrādes nolūkus, 
nosacījumus un līdzekļus nosaka ar 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, 
pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

5) “pārzinis” ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus; ja apstrādes nolūkus, 
nosacījumus un līdzekļus nosaka ar 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, 
pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti; pārziņi jo īpaši ir:

Or. de

Pamatojums

Šķiet lietderīgi nodalīt „pārziņus”, jo tas ļauj piemērot daļēji īpašus pienākumus. Tālāk tekstā 
ieviestie tiešie un netieši pārziņi ietilpst galvenajā jēdzienā „pārzinis”. Tāpēc uz viņiem 
attiecas šīs regulas vispārējās saistības, ja vien nav paredzēti īpaši nosacījumi.

Grozījums Nr. 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) "pārzinis" ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus; ja apstrādes nolūkus, 
nosacījumus un līdzekļus nosaka ar 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, 
pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

5) “pārzinis” ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus; ja apstrādes nolūkus 
nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību 
aktu, pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

Or. en
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Pamatojums

Pārziņa definīcijas pamatā jābūt lēmumam par nolūku, kā dēļ personas dati tiek apstrādāti, 
nevis nosacījumiem vai līdzekļiem, ko izmanto mērķu sasniegšanai. Kontrole attiecībā uz 
apstrādes mērķiem ir loģiskais pamats tam, kāpēc pastāv dažāda līmeņa atbildība attiecībā uz 
pārziņiem, kuri lemj par to, kādi dati un kāpēc tiek apstrādāti, un apstrādātājiem, kas risina 
jautājumu par to, kādā veidā dati ir apstrādājami.

Grozījums Nr. 747
Louis Michel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) "pārzinis" ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 
līdzekļus; ja apstrādes nolūkus, 
nosacījumus un līdzekļus nosaka ar 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, 
pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

5) “pārzinis” ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus; ja apstrādes nolūkus 
nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību 
aktu, pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

Or. en

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

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) "pārzinis" ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus, nosacījumus un 

5) “pārzinis” ir fiziska vai juridiska 
persona, publiska iestāde, aģentūra vai 
jebkura cita struktūra, kas viena pati vai 
kopīgi ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus; ja apstrādes nolūkus 
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līdzekļus; ja apstrādes nolūkus, 
nosacījumus un līdzekļus nosaka ar 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, 
pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību 
aktu, pārzini vai viņa iecelšanas konkrētos 
kritērijus var noteikt Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam. Grozījuma mērķis ir nevis pazemināt personas aizsardzības 
līmeni, bet gan precizēt, ka atbildīgs ir tikai pārzinis un nevis apstrādātājs. Sk. saistītos 
grozījumus attiecībā uz 22., 24., 26. un 77. pantu.

Grozījums Nr. 749
Stanimir Ilchev

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) “tiešais pārzinis” ir persona, kas ievāc 
personas datus no datu subjekta vai 
apstrādā tos citādi;

Or. de

Grozījums Nr. 750
Stanimir Ilchev

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b) “netiešais pārzinis” ir persona, kas 
neievāc personas datus no datu subjekta 
vai neapstrādā tos citādi;

Or. de
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Grozījums Nr. 751
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) “izdevējs” ir ikviena fiziska vai 
juridiska persona, valsts iestāde, dienests 
vai jebkura cita vienība, kas rada 
automatizētas datu apstrādes sistēmas vai 
datu datnes, ko paredzēts izmantot 
personas datu apstrādē, kuru veic pārziņi 
un apstrādātāji, ieskaitot aprīkojumu, ko 
izmanto attiecīgā persona;

Or. fr

Grozījums Nr. 752
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) “integrēta datu aizsardzība” ir datu 
aizsardzība visā tehnoloģijas aprites ciklā, 
no agrīnā projektēšanas posma līdz pat 
tās sākotnējai ieviešanai, izmantošanai un 
galīgajai iznīcināšanai;

Or. es

Pamatojums

Integrētas datu aizsardzības definīcija ir ierosināta, jo regulā ir atsauce uz šo jēdzienu.

Grozījums Nr. 753
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6b) “datu aizsardzība pēc noklusējuma” ir 
privātuma iestatījumu konfigurācija 
pakalpojumiem un produktiem tā, lai tie 
atbilstu vispārējiem datu aizsardzības 
principiem, piemēram, pārredzamībai, 
datu minimizēšanai, nolūka 
ierobežošanai, integritātei, glabāšanas 
minimizēšanai, intervences iespējamībai 
un pārskatatbildībai;

Or. es

Pamatojums

Datu aizsardzības pēc noklusējuma definīcija ir ierosināta, jo regulā ir atsauce uz šo 
jēdzienu.

Grozījums Nr. 754
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) “trešās personas” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, valsts iestāde, 
aģentūra vai jebkura cita struktūra, kura 
nav datu subjekts, personas datu 
apstrādātājs, apstrādātājs un personas, 
kuras ir pilnvarotas apstrādāt datus 
personas datu apstrādātāja vai 
apstrādātāja tiešā vadībā;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 95/46/EK izmantotā definīcija.

Grozījums Nr. 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) “trešās personas” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, valsts iestāde, 
aģentūra vai jebkura cita struktūra, kura 
nav datu subjekts, personas datu 
apstrādātājs, apstrādātājs un personas, 
kuras ir pilnvarotas apstrādāt datus 
personas datu apstrādātāja vai 
apstrādātāja tiešā vadībā;

Or. en

Grozījums Nr. 756
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un nepārprotama 
norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru 
datu subjekts vai nu paziņojuma, vai 
skaidras apstiprinošas darbības veidā 
sniedz piekrišanu savu personas datu 
apstrādei; ar “skaidru apstiprinošu 
darbību” apzīmē jebkādu nepārprotamu 
darbību, kura ir izvēles rezultāts un kuras 
pilnīgai īstenošanai ir nepieciešama datu 
apstrāde;

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „skaidra apstiprinoša darbība” ir pārāk nenoteikts, un tas ir jāizklāsta sīkāk.
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Grozījums Nr. 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un nepārprotama 
norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru 
datu subjekts sniedz piekrišanu savu 
personas datu apstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 758
Louis Michel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta un apzināta gribas 
izpausme vai nu ar paziņojumu, darbību, 
vai ar īpašu rīcību, kas, ņemot vērā 
kontekstu un apstākļus piekrišanas 
vajadzības laikā, norāda uz datu subjekta 
piekrišanu apstrādāt personas datus;

Or. en

Grozījums Nr. 759
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un nepārprotama 
norāde uz datu subjekta vēlmēm — pirms 
gribas paziņošanas (“voluntatis 
declaratio”) —, ar kuru datu subjekts 
norāda savu konkrēto, apzināto un 
nepārprotamo piekrišanu apstrādāt 
personas datus;

Or. en

Grozījums Nr. 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta un apzināta norāde uz datu 
subjekta vēlmēm, ar kuru datu subjekts vai 
nu paziņojuma, vai skaidras apstiprinošas 
darbības veidā sniedz piekrišanu savu 
personas datu apstrādei. Datu subjekta 
atļauju var lūgt arī elektroniski, īpaši 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
kontekstā;

Or. pl

Grozījums Nr. 761
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) "datu subjekta piekrišana" ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un nepārprotama 

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

norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru 
datu subjekts vai nu paziņojuma, vai 
skaidras apstiprinošas darbības veidā 
sniedz piekrišanu savu personas datu 
apstrādei nolūkā sasniegt konkrētu mērķi 
vai vairākus savienojamus un nedalāmus 
mērķus;

Or. fr

Grozījums Nr. 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta un apzināta norāde uz datu 
subjekta vēlmēm, ar kuru datu subjekts 
sniedz piekrišanu savu personas datu 
apstrādei;

Or. en

Pamatojums

Prasība piekrišanu sniegt brīvi, konkrēti un apzināti nodrošina pietiekamu datu subjekta 
aizsardzību. Nav skaidrs, ko praksē nozīmē prasība datu subjektam izteikt piekrišanu 
„paziņojuma” vai „skaidras apstiprinošas darbības” veidā.

Grozījums Nr. 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) "datu subjekta piekrišana" ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un nepārprotama 

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

norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru 
datu subjekts vai nu paziņojuma, vai 
skaidras apstiprinošas darbības veidā 
sniedz piekrišanu savu personas datu 
apstrādei viena vai vairāku konkrētu 
iemeslu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 764
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

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

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8) “datu subjekta piekrišana” ir jebkura 
brīva, konkrēta, apzināta un nepārprotama 
norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru 
datu subjekts sniedz piekrišanu savu 
personas datu apstrādei. Klusēšana vai 
atturēšanās no darbības pati par sevi 
neliecina par piekrišanu;



PE506.145v01-00 92/151 AM\928599LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam.

Grozījums Nr. 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 767
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nav pārliecinoša iemesla noteikt, ka „personas datu aizsardzības pārkāpuma” 
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priekšnosacījums ir drošības pārkāpums.

Grozījums Nr. 768
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas galvenais mērķis ir aizsargāt personas, tāpēc ir nepieciešama šaurāka personas 
datu aizsardzības pārkāpuma definīcija.

Grozījums Nr. 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 770
Louis Michel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9) “personas datu aizsardzības pārkāpums”
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā 
notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, 
uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 
datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem, ja šādi personas dati nav 
padarīti nesaprotami visām personām, 
kam nav atļauta piekļuve tiem, un ja šāds 
pārkāpums rada vai var radīt būtisku 
negatīvu ietekmi uz datu subjekta 
privātumu;

Or. en

Grozījums Nr. 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 772
Petru Constantin Luhan
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) "ģenētiskie dati" ir visi dati, neatkarīgi 
no datu veida, saistībā ar personas
pazīmēm, kas mantotas vai iegūtas 
agrīnas pirmsnatālās attīstības gaitā;

10) “ģenētiskie dati” ir informācija par 
identificētas vai identificējamas personas
iedzimtām īpašībām vai to izmaiņām, kas 
iegūta, veicot nukleīnskābju analīzi;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā „ģenētisko datu” definīcija ierosinātajā regulā būtu jāsaskaņo ar citur 
izmantotajām definīcijām, piemēram, „cilvēku ģenētisko datu” definīciju, kas izmantota ANO 
Starptautiskajā deklarācijā par cilvēka ģenētiskajiem datiem. Grozījums atbilst Padomes 
prezidentūras ierosinātajiem grozījumiem, kas publiskoti 2012. gada 22. jūnijā.

Grozījums Nr. 773
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) "ģenētiskie dati" ir visi dati, neatkarīgi 
no datu veida, saistībā ar personas 
pazīmēm, kas mantotas vai iegūtas agrīnas 
pirmsnatālās attīstības gaitā;

10) “ģenētiskie dati” ir visi personas dati, 
kuri attiecas uz personas ģenētiskajām
pazīmēm, kas mantotas vai iegūtas agrīnas 
pirmsnatālās attīstības gaitā, kā tās izriet 
no attiecīgās personas bioloģiskā parauga 
analīzes, jo īpaši hromosomu, 
dezoksiribonukleīnskābes (DNS) vai 
ribonukleīnskābes (RNS) analīzes vai 
jebkura cita elementa analīzes, kas ļauj 
iegūt līdzvērtīgu informāciju;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizējums par to, ko var saprast ar šo definīciju.
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Grozījums Nr. 774
Axel Voss

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) "ģenētiskie dati" ir visi dati, neatkarīgi 
no datu veida, saistībā ar personas
pazīmēm, kas mantotas vai iegūtas 
agrīnas pirmsnatālās attīstības gaitā;

10) “ģenētiskie dati” ir informācija par 
identificētas vai identificējamas personas
iedzimtām īpašībām vai to izmaiņām, kas 
iegūta, veicot nukleīnskābju analīzi;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam.

Grozījums Nr. 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) "ģenētiskie dati" ir visi dati, neatkarīgi 
no datu veida, saistībā ar personas
pazīmēm, kas mantotas vai iegūtas 
agrīnas pirmsnatālās attīstības gaitā;

10) “ģenētiskie dati” ir informācija par 
identificētas vai identificējamas personas
iedzimtām īpašībām vai to izmaiņām;

Or. en

Pamatojums

Ne visi „ģenētiskie dati” satur pietiekami daudz informācijas, lai identificētu personu. Tāpēc 
ierosinātā „ģenētisko datu” definīcija būtu jāprecizē, lai nodrošinātu, ka tā attiecas tikai uz 
„personas datiem”. Definīcija būtu arī jāgroza, lai tā īpaši attiektos uz informāciju, kas 
iegūta nukleīnskābju analīzē, lai saskaņotu minēto definīciju ar citām plaši izmantotām 
definīcijām. Šis grozījums atbilst Padomes prezidentūras ierosinātajiem grozījumiem, kas 
publiskoti 2012. gada 22. jūnijā.

Grozījums Nr. 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) "ģenētiskie dati" ir visi dati, neatkarīgi 
no datu veida, saistībā ar personas
pazīmēm, kas mantotas vai iegūtas 
agrīnas pirmsnatālās attīstības gaitā;

10) “ģenētiskie dati” ir informācija par 
identificētas vai identificējamas personas
iedzimtām īpašībām vai to izmaiņām, kas 
iegūta, veicot nukleīnskābju analīzi;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajai definīcijai ir jāatbilst citviet izmantotajām definīcijām, piemēram, definīcijai par 
„cilvēku ģenētiskajiem datiem”, kas izmantota Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Starptautiskajā deklarācijā par cilvēku ģenētiskajiem datiem.

Grozījums Nr. 777
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) "ģenētiskie dati" ir visi dati, neatkarīgi 
no datu veida, saistībā ar personas 
pazīmēm, kas mantotas vai iegūtas 
agrīnas pirmsnatālās attīstības gaitā;

10) “ģenētiskie dati” ir dati par 
ģenētiskajām īpašībām, kas iegūti 
ģenētiskajā izmeklēšanā vai no ģenētiskas 
izmeklēšanas laikā veiktas ģenētiskās 
analīzes. Ģenētiskās īpašības ir mantota 
vai laikā no apaugļošanas līdz dzimšanai 
iegūta, no cilvēka radusies ģenētiskā 
informācija;

Or. de

Grozījums Nr. 778
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 11. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) "biometriskie dati" ir visi dati saistībā 
ar personas fiziskajām, psiholoģiskajām vai 
uzvedības pazīmēm, kas ļauj veikt unikālu 
identifikāciju, piemēram, sejas attēli vai 
daktiloskopijas dati;

11) “biometriskie dati” ir visi personas
dati saistībā ar personas fiziskajām, 
psiholoģiskajām vai uzvedības pazīmēm, 
kas ļauj veikt unikālu identifikāciju, 
piemēram, sejas attēli vai daktiloskopijas 
dati;

Or. en

Pamatojums

Valodniecisks precizējums.

Grozījums Nr. 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) "biometriskie dati" ir visi dati saistībā 
ar personas fiziskajām, psiholoģiskajām vai 
uzvedības pazīmēm, kas ļauj veikt unikālu 
identifikāciju, piemēram, sejas attēli vai 
daktiloskopijas dati;

11) “biometriskie dati” ir visi personas
dati saistībā ar personas fiziskajām, 
psiholoģiskajām vai uzvedības pazīmēm, 
kas ļauj veikt unikālu identifikāciju, 
piemēram, sejas attēli vai daktiloskopijas 
dati;

Or. en

Grozījums Nr. 780
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) "biometriskie dati" ir visi dati saistībā 
ar personas fiziskajām, psiholoģiskajām vai 
uzvedības pazīmēm, kas ļauj veikt unikālu 

11) “biometriskie dati” ir visi dati saistībā 
ar personas fiziskajām, psiholoģiskajām vai 
uzvedības pazīmēm, kas ļauj veikt unikālu 
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identifikāciju, piemēram, sejas attēli vai 
daktiloskopijas dati;

identifikāciju, piemēram, sejas attēli vai 
daktiloskopijas dati, bet ne paraksti;

Or. de

Grozījums Nr. 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) "veselības dati" ir visa veida 
informācija saistībā ar personas fizisko vai 
garīgo veselību vai veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu personai;

12) “veselības dati” ir visa veida 
personiska rakstura informācija saistībā ar 
personas fizisko vai garīgo veselību vai 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
personai;

Or. en

Grozījums Nr. 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) "veselības dati" ir visa veida 
informācija saistībā ar personas fizisko vai 
garīgo veselību vai veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu personai;

12) “veselības dati” ir personas dati
saistībā ar personas fizisko vai garīgo 
veselību vai veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu personai;

Or. en

Grozījums Nr. 783
Louis Michel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) "veselības dati" ir visa veida 
informācija saistībā ar personas fizisko vai 
garīgo veselību vai veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu personai;

12) “veselības dati” ir visa veida 
informācija, kas tieši attiecas uz personas 
fizisko vai garīgo veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 784
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) "galvenās institūcijas atrašanās vieta"
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem; ja lēmumus par personas datu 
apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem nepieņem Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir tur, kur notiek 
galvenās apstrādes darbības saistībā ar 
pārziņa institūcijas darbībām Savienībā. 
Attiecībā uz apstrādātāju "galvenās 
institūcijas atrašanās vieta" ir tā centrālās 
pārvaldes institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā;

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem; pārziņa galvenā biroja 
atrašanās vietai ir prioritāte gadījumos, ja 
nav skaidrs, kur ir pieņemti galvenie 
lēmumi par apstrādes nolūkiem, 
apstākļiem un līdzekļiem; ja lēmumus par 
personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem nepieņem 
Savienībā, galvenās institūcijas atrašanās 
vieta ir tur, kur notiek galvenās apstrādes 
darbības saistībā ar pārziņa institūcijas 
darbībām Savienībā. Attiecībā uz 
apstrādātāju “galvenās institūcijas 
atrašanās vieta” ir tā centrālās pārvaldes 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi nosacījumiem saistošajos uzņēmumu noteikumos.
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Grozījums Nr. 785
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) "galvenās institūcijas atrašanās vieta"
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem; ja lēmumus par personas datu 
apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem nepieņem Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir tur, kur notiek 
galvenās apstrādes darbības saistībā ar 
pārziņa institūcijas darbībām Savienībā. 
Attiecībā uz apstrādātāju "galvenās 
institūcijas atrašanās vieta" ir tā centrālās 
pārvaldes institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā;

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem; ja lēmumus par personas datu 
apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem nepieņem Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir tur, kur notiek 
galvenās apstrādes darbības saistībā ar 
pārziņa institūcijas darbībām Savienībā. 
Attiecībā uz apstrādātāju “galvenās 
institūcijas atrašanās vieta” ir tā centrālās 
pārvaldes institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā, un, ja tam nav centrālās 
pārvaldes institūcijas Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir vieta, kurā 
notiek galvenās apstrādes darbības. 
Attiecībā uz ikvienu fizisko vai juridisko 
personu, valsts iestādi, aģentūru vai citu 
vienību, kas darbojas gan kā pārzinis, gan 
kā apstrādātājs, “galvenās institūcijas 
atrašanās vieta” ir vieta, kurā, kā noteikts, 
atrodas tā galvenās institūcijas atrašanās 
vieta, pildot pārziņa funkcijas;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu izpildīta nepieciešamība sīkāk precizēt, kā noteikt galvenās institūcijas 
atrašanās vietu.

Grozījums Nr. 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) "galvenās institūcijas atrašanās vieta"
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par 
personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem; ja lēmumus 
par personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem nepieņem 
Savienībā, galvenās institūcijas atrašanās 
vieta ir tur, kur notiek galvenās apstrādes 
darbības saistībā ar pārziņa institūcijas 
darbībām Savienībā. Attiecībā uz 
apstrādātāju "galvenās institūcijas 
atrašanās vieta" ir tā centrālās pārvaldes 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā;

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
ir tā, ko noteicis datu pārzinis vai
apstrādātājs, pamatojoties uz šādiem 
pārredzamiem un objektīviem kritērijiem:
grupas Eiropas galvenā biroja atrašanās 
vieta vai tā grupas uzņēmuma atrašanās 
vieta, kuram ir deleģēts datu aizsardzības 
pienākums, vai tā uzņēmuma atrašanās 
vieta, kurš ir vispiemērotākais 
(pārvaldības funkciju, administratīvo 
spēju utt. ziņā), lai risinātu un 
nodrošinātu šīs regulas noteikumu izpildi, 
vai vieta, kur tiek pieņemti reģionālās 
grupas galvenie lēmumi saistībā ar
apstrādi;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam. Kritērijus izmanto, lai noteiktu atbilstošu DAI saistošiem 
uzņēmumu noteikumiem, un tāpēc tie ir īstenojami.

Grozījums Nr. 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) "galvenās institūcijas atrašanās vieta"
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem; ja lēmumus par personas datu 
apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem nepieņem Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir tur, kur notiek 
galvenās apstrādes darbības saistībā ar 

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem; ja lēmumus par personas datu 
apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem nepieņem Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir tur, kur notiek 
galvenās apstrādes darbības saistībā ar 
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pārziņa institūcijas darbībām Savienībā. 
Attiecībā uz apstrādātāju "galvenās 
institūcijas atrašanās vieta" ir tā centrālās 
pārvaldes institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā;

pārziņa institūcijas darbībām Savienībā.
Lai noteiktu galvenās apstrādes darbības, 
vērā jāņem tādi fakti kā datu serveru 
fiziskā atrašanās vieta, galveno apstrādes 
darbību centralizācija vai vienas 
konkrētas atrašanās vietas dominējošā 
ietekme. Attiecībā uz apstrādātāju 
“galvenās institūcijas atrašanās vieta” ir tā 
centrālās pārvaldes institūcijas atrašanās 
vieta Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) "galvenās institūcijas atrašanās vieta"
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem; ja lēmumus par personas datu 
apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem nepieņem Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir tur, kur notiek 
galvenās apstrādes darbības saistībā ar 
pārziņa institūcijas darbībām Savienībā. 
Attiecībā uz apstrādātāju "galvenās 
institūcijas atrašanās vieta" ir tā centrālās 
pārvaldes institūcijas atrašanās vieta 
Savienībā;

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par personas 
datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem. Uzņēmumu grupas gadījumā 
uzņēmuma reģistrācijas vietai ir 
dominējošā pozīcija attiecībā pret pārējo 
grupu saistībā ar datu aizsardzības 
politiku. Ja lēmumus par personas datu 
apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un 
līdzekļiem nepieņem Savienībā, galvenās 
institūcijas atrašanās vieta ir tur, kur notiek 
galvenās apstrādes darbības saistībā ar 
pārziņa institūcijas darbībām Savienībā. 
Attiecībā uz apstrādātāju piemēro tos 
pašus nosacījumus. Pārzinis un 
apstrādātājs informē kompetento iestādi 
par “galvenās institūcijas atrašanās vietas”
izraudzīšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) "galvenās institūcijas atrašanās vieta"
attiecībā uz pārzini ir tās pārziņa 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā, kur
tiek pieņemti galvenie lēmumi par 
personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem; ja lēmumus 
par personas datu apstrādes nolūkiem, 
nosacījumiem un līdzekļiem nepieņem 
Savienībā, galvenās institūcijas atrašanās 
vieta ir tur, kur notiek galvenās apstrādes 
darbības saistībā ar pārziņa institūcijas 
darbībām Savienībā. Attiecībā uz 
apstrādātāju “galvenās institūcijas 
atrašanās vieta” ir tā centrālās pārvaldes 
institūcijas atrašanās vieta Savienībā;

13) “galvenās institūcijas atrašanās vieta”
gan attiecībā uz pārzini, gan attiecībā uz 
apstrādātāju ir vieta, kurā ir tā oficiālā 
atrašanās vieta Savienībā, ja tā ir vieta,
kurā tiek pieņemti institūcijas, uzņēmuma 
vai grupas galvenie lēmumi, vai atšķirīgā 
gadījumā otra vieta;

Or. es

Pamatojums

Priekšlikumā definīcija „galvenās institūcijas atrašanās vieta” sasaistīta ar ideju „galvenie 
lēmumi par personas datu apstrādes nolūkiem, nosacījumiem un līdzekļiem”. No vienas 
puses, šāds kritērijs ir drīzāk nedrošs, lai gan, no otras puses, vienības galvenie centri ne 
vienmēr jebkādā veidā būs saistīti ar tā sauktajiem „galvenajiem lēmumiem” par personas 
datu apstrādi; tas nozīmē, ka daudz drošāk ir izmantot vienības lēmumu pieņemšanas centra 
kritēriju.

Grozījums Nr. 790
Axel Voss

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) “kompetenta uzraudzības iestāde” ir 
uzraudzības iestāde, kas ir vienīgā 
kompetentā iestāde pārziņa uzraudzībai 
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saskaņā ar 51. panta 2., 3. un 4. punktu;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam.

Grozījums Nr. 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) “kompetenta uzraudzības iestāde” ir 
uzraudzības iestāde, kas ir vienīgā 
kompetentā iestāde pārziņa uzraudzībai 
saskaņā ar 51. panta 2., 3. un 4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 792
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) "pārstāvis" ir fiziska vai juridiska 
persona, kas atrodas Savienībā, ko pārzinis 
ir nepārprotami norīkojis un kas rīkojas 
pārziņa vietā un pie kuras var griezties 
jebkura uzraudzības iestāde un citas 
struktūras Savienībā saistībā ar pārziņa 
pienākumiem saskaņā ar šo regulu;

14) “pārstāvis” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas atrodas Savienībā, ko pārzinis 
ir nepārprotami norīkojis un kas rīkojas 
pārziņa vietā saistībā ar pārziņa 
pienākumiem saskaņā ar šo regulu;

Or. en

Pamatojums

Pārstāvis darbojas pārziņa vārdā. Tāpēc jāsecina, ka pārzinis ir atbildīgā vienība attiecībā uz 
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uzraudzības iestādi.

Grozījums Nr. 793
Axel Voss

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) "pārstāvis" ir fiziska vai juridiska 
persona, kas atrodas Savienībā, ko pārzinis 
ir nepārprotami norīkojis un kas rīkojas 
pārziņa vietā un pie kuras var griezties
jebkura uzraudzības iestāde un citas 
struktūras Savienībā saistībā ar pārziņa 
pienākumiem saskaņā ar šo regulu;

14) “pārstāvis” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas atrodas Savienībā, ko pārzinis 
ir nepārprotami norīkojis un kas rīkojas 
pārziņa vietā un pie kuras vēršas 
kompetentā uzraudzības iestāde un citas 
struktūras Savienībā saistībā ar pārziņa 
pienākumiem saskaņā ar šo regulu;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam.

Grozījums Nr. 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) "pārstāvis" ir fiziska vai juridiska 
persona, kas atrodas Savienībā, ko pārzinis 
ir nepārprotami norīkojis un kas rīkojas 
pārziņa vietā un pie kuras var griezties 
jebkura uzraudzības iestāde un citas 
struktūras Savienībā saistībā ar pārziņa 
pienākumiem saskaņā ar šo regulu;

14) “pārstāvis” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas atrodas Savienībā, ko pārzinis 
ir nepārprotami norīkojis, kas rīkojas 
pārziņa vietā un pie kuras vēršas tikai 
kompetentā uzraudzības iestāde saistībā ar 
pārziņa pienākumiem saskaņā ar šo regulu;

Or. en
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Grozījums Nr. 795
Axel Voss

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) "saistošie uzņēmuma noteikumi" ir 
personas datu aizsardzības vadlīnijas, ko 
stingri ievēro pārzinis vai apstrādātājs, kas 
atrodas Savienības dalībvalsts teritorijā, 
attiecībā uz personas datu nosūtīšanu vai 
vairākkārtēju nosūtīšanu pārzinim vai 
apstrādātājam vienā vai vairākās trešās 
valstīs uzņēmumu grupas ietvaros;

17) “saistošie uzņēmuma noteikumi” ir 
personas datu aizsardzības vadlīnijas, ko 
stingri ievēro pārzinis vai apstrādātājs, kas 
atrodas Savienības dalībvalsts teritorijā, 
attiecībā uz personas datu nosūtīšanu vai 
vairākkārtēju nosūtīšanu pārzinim vai 
apstrādātājam vienā vai vairākās trešās 
valstīs uzņēmumu grupas ietvaros Eiropas 
Savienībā vai ārpus tās;

Or. en

Grozījums Nr. 796
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) "bērns" ir persona, kas nav sasniegusi 
18 gadu vecumu;

18) “bērns” ir persona, kas nav sasniegusi 
14 gadu vecumu;

Or. en

Pamatojums

Vecuma ierobežojums 18 gadi neatspoguļo Eiropas realitāti attiecībā uz dalībvalstu tiesībām.

Grozījums Nr. 797
Axel Voss

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 18. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) "bērns" ir persona, kas nav sasniegusi 
18 gadu vecumu;

18) “bērns” ir persona, kas nav sasniegusi 
13 gadu vecumu;

Or. en

Grozījums Nr. 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) "bērns" ir persona, kas nav sasniegusi 
18 gadu vecumu;

18) “bērns” ir persona, kas nav sasniegusi 
13 gadu vecumu;

Or. en

Pamatojums

Definīcija nosaka divas atšķirīgas vecuma grupas vienā reglamentējošā instrumentā, 
nesniedzot paskaidrojumu attiecībā uz prasībām un apstākļiem, ko piemēro katrai no šīm 
vecuma grupām. Ir jābūt vienam skaidram ierobežojumam, kas bez vecāku atļaujas nepieļauj 
tādu personu datu apstrādi, kuras ir jaunākas par 13 gadiem, neatkarīgi no tā, kurā jomā 
apstrāde tiek veikta.

Grozījums Nr. 799
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) "bērns" ir persona, kas nav sasniegusi 
18 gadu vecumu;

18) “nepilngadīgs bērns” ir persona, kas 
nav sasniegusi 18 gadu vecumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 800
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18a) “arhīva pakalpojumu sniedzēji” ir 
valsts iestādes, sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēji vai juridiskas personas, kuru 
galvenais uzdevums vai juridiskais 
pienākums saskaņā ar Savienības 
tiesībām vai attiecīgās dalībvalsts tiesībām 
ir apkopot, saglabāt, klasificēt, izplatīt 
arhīvos pieejamo informāciju un izmantot 
to sabiedrības interesēs, jo īpaši nolūkā 
pamatot fizisko vai juridisko personu 
tiesības, kas paredzētas valsts un 
privātajās tiesībās, vai nolūkā veikt 
vēsturisku, statistisku vai zinātnisku 
izpēti;

Or. fr

Pamatojums

Papildus būtu jādefinē arhīva pakalpojumu sniedzēji, uz kuriem attiecas izņēmums, ievērojot 
viņu nozīmi individuālo un kolektīvo atmiņu aizsargāšanā.

Grozījums Nr. 801
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) "uzraudzības iestāde" ir valsts iestāde, 
ko dalībvalsts izveidojusi saskaņā ar 
46. pantu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de
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Grozījums Nr. 802
Axel Voss

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) "uzraudzības iestāde" ir valsts iestāde, 
ko dalībvalsts izveidojusi saskaņā ar 
46. pantu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 803
Axel Voss

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) “finanšu noziegums” ir noziedzīgs 
darījums, kas saistīts ar organizēto 
noziedzību, reketu, terorismu, teroristu 
finansēšanu, cilvēku tirdzniecību, 
migrantu nelikumīgu ievešanu, seksuālu 
izmantošanu, narkotiku un psihotropu 
vielu tirdzniecību, nelikumīgu ieroču 
tirdzniecību, zagtu preču tirdzniecību, 
korupciju, uzpirkšanu, krāpšanu, valūtas 
viltošanu, produktu viltošanu un 
pirātismu, nodarījumiem pret vidi, cilvēku 
nolaupīšanu, nelikumīgu aizturēšanu un 
ķīlnieku saņemšanu gūstā, laupīšanu, 
zādzību, kontrabandu, kā arī 
noziegumiem nodokļu jomā un 
noziegumiem saistībā ar izspiešanu, 
viltošanu, pirātismu, iekšējās informācijas 
izmantošanu un tirgus manipulācijām;

Or. en
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Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam.

Grozījums Nr. 804
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) “datu aizsardzības inspektors” ir 
fiziska vai juridiska persona vai 
profesionāļu komanda, kam ir 
nepieciešamā profesionālā pieredze un 
vajadzīgās zināšanas, lai pildītu 
pienākumus, kuri izriet no šīs regulas un 
ir izklāstīti tajā, un ko ir pilnvarojis vai 
izraudzījis pārzinis vai apstrādātājs;

Or. en

Grozījums Nr. 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) “finanšu noziegums” ir noziedzīgs 
darījums, kas saistīts ar organizēto 
noziedzību, reketu, terorismu, teroristu 
finansēšanu, cilvēku tirdzniecību, 
migrantu nelikumīgu ievešanu, seksuālu 
izmantošanu, narkotiku un psihotropu 
vielu tirdzniecību, nelikumīgu ieroču 
tirdzniecību, zagtu preču tirdzniecību, 
korupciju, uzpirkšanu, krāpšanu, valūtas 
viltošanu, produktu viltošanu un 
pirātismu, nodarījumiem pret vidi, cilvēku 
nolaupīšanu, nelikumīgu aizturēšanu un 
ķīlnieku saņemšanu gūstā, laupīšanu, 
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zādzību, kontrabandu, kā arī 
noziegumiem nodokļu jomā un 
noziegumiem saistībā ar izspiešanu, 
viltošanu, pirātismu, iekšējās informācijas 
izmantošanu un tirgus manipulācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 806
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) “mākoņpakalpojums” ir datu 
apstrādes vai uzglabāšanas pakalpojumu 
sniegšana sabiedrībai, izmantojot 
tālvadības resursus elektronisko sakaru 
tīkla veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) “bloķēšana” ir saglabātu personas 
datu apzīmēšana, lai ierobežotu turpmāku 
to apstrādi;

Or. de

Pamatojums

Jēdziena definīcija cita starpā nepieciešamā attiecībā uz grozījumiem 17. un 19. pantā.
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Grozījums Nr. 808
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) “anonimizēšana” ir personas datu 
pārveide tā, lai visu informāciju, kas 
attiecas uz datu subjektu, vairs nevar 
attiecināt uz identificētu vai 
identificējamu fizisko personu vai arī to 
var izdarīt tikai ar nesamērīgi lielu laika 
patēriņu, izmaksām un darbu;

Or. de

Grozījums Nr. 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) “oficiālā statistika” ir kvantitatīva un 
kvalitatīva, apkopota un raksturojoša 
informācija, kas raksturo konkrēto 
iedzīvotāju kolektīvo fenomenu;

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka no regulas piemērošanas jomas pilnībā izslēgta oficiālā statistika un 
vēlētāju reģistri, jāparedz definīcijas, no kā tie sastāv.

Grozījums Nr. 810
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19b) “dzēšana” ir saglabāto personas datu 
izdzēšana;

Or. de

Pamatojums

Definīcija ir nepieciešama saistībā ar 17. pantu.

Grozījums Nr. 811
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19b) “pseidonimizēšana” ir vārda un 
uzvārda un citu identifikācijas pazīmju 
aizstāšana ar identifikatoru nolūkā 
novērst vai būtiski apgrūtināt datu 
subjekta noteikšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19b) “vēlētāju reģistri” ir to personu 
personas dati un dzīvesvietas dati, kam ir 
vēlēšanu tiesības;

Or. es
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Pamatojums

Ņemot vērā to, ka no regulas piemērošanas jomas pilnībā izslēgta oficiālā statistika un 
vēlētāju reģistri, jāparedz definīcijas, no kā tie sastāv.

Grozījums Nr. 813
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19c) “trešās personas” ir fiziska vai 
juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra 
vai jebkura cita struktūra, kura nav datu 
subjekts, pārzinis, apstrādātājs un 
personas, kas ir pilnvarotas apstrādāt 
datus personas datu pārziņa vai 
apstrādātāja tiešā vadībā;

Or. de

Grozījums Nr. 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 19.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19c) “informācijas sabiedrības 
pakalpojumi” ir pakalpojumi, ko sniedz 
pēc saņēmēja individuāla pieprasījuma no 
attāluma, izmantojot elektroniskos 
līdzekļus, t. i., pakalpojums sākotnēji tiek 
nosūtīts un saņemts tā galamērķī ar 
elektronisko aprīkojumu apstrādes 
veikšanai, ieskaitot digitālo saspiešanu un 
datu uzglabāšanu, un ir pārsūtīts, 
pārraidīts un saņemts pilnībā, izmantojot 
vadus, radio, optiskos līdzekļus vai 
jebkādus citus elektromagnētiskos 
līdzekļus;
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Or. es

Pamatojums

„Informācijas sabiedrības pakalpojumu” definīcija ir jāparedz, lai nodrošinātu pareizu un 
drošu 8. panta 1. punkta īstenošanu.

Grozījums Nr. 815
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datiem jābūt: Personas dati ir:

Or. en

Grozījums Nr. 816
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apstrādātiem likumīgi, godīgi un datu 
subjektam caurskatāmā veidā;

a) apstrādātiem likumīgā, proporcionālā
un pārredzamā veidā attiecībā uz datu 
subjektu;

Or. en

Grozījums Nr. 817
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apstrādātiem likumīgi, godīgi un datu a) apstrādātiem likumīgi, godīgi un 
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subjektam caurskatāmā veidā; pārredzamā veidā;

Or. de

Grozījums Nr. 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 819
Louis Michel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vāktiem konkrētiem, skaidriem un 
likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk 
apstrādāt ar šiem nolūkiem nesavienojamā 
veidā, ja turpmākās apstrādes nolūks nav 
savienojams ar nolūku, kādā personas 
dati tika vākti, apstrādei jābūt likumīgi 
pamatotai vismaz ar vienu no iemesliem, 
kas norādīti 6. panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā, kā arī tajā jāievēro visi 
pārējie šīs regulas nosacījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 820
Timothy Kirkhope
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ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vāktiem konkrētiem, skaidriem un 
likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk 
apstrādāt ar šiem nolūkiem nesavienojamā 
veidā; turpmāka datu apstrāde veselības, 
vēstures, statistikas vai zinātniskos 
nolūkos netiek uzskatīta par 
nesavienojamu, ja ir nodrošināta 
atbilstība attiecīgi 81. panta vai 83. panta 
nosacījumiem;

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams grozījums.

Grozījums Nr. 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vāktiem konkrētiem, skaidriem un 
likumīgiem nolūkiem, tos nedrīkst tālāk 
apstrādāt ar šiem nolūkiem nesavienojamā 
veidā, un tiem jābūt apstrādātiem šim 
nolūkam (nolūka ierobežojums) pielāgotā 
veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 823
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vāktiem konkrētiem, skaidriem un 
likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk 
apstrādāt ar šiem nolūkiem nesavienojamā 
veidā; turpmāka apstrāde, ko veic arhīva 
pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar 
dalībvalstu tiesībām, tiek uzskatīta par 
savienojamu ar šiem nolūkiem, un uz to 
attiecina 83.a panta noteikumus;

Or. fr

Pamatojums

Ar grozījumu mēģināts precizēt to pasākumu piemērošanas jomu, ko paredzēts attiecināt jo 
īpaši uz arhīviem, ievērojot to ļoti īpašo raksturu, iekļaujot skaidru atsauci uz arhīva 
pakalpojumu sniedzēju veiktu apstrādi atbilstoši dalībvalsts tiesībām.

Grozījums Nr. 824
Louis Michel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un 
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tos apstrādā tikai tad un 
tikai tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, apstrādājot 
informāciju, kas neietver personas datus;

c) adekvātiem, atbilstīgiem un 
nepārspīlētiem attiecībā uz nolūkiem, 
kādiem šie dati tiek apstrādāti;

Or. en

Grozījums Nr. 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un 
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tos apstrādā tikai tad un 
tikai tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, apstrādājot informāciju, 
kas neietver personas datus;

c) adekvātiem, atbilstīgiem un 
nepārspīlētiem attiecībā uz nolūkiem, 
kādiem šie dati tiek apstrādāti; tos apstrādā 
tikai tad un tikai tik ilgi, kamēr apstrādes 
nolūkus nav iespējams sasniegt, apstrādājot 
informāciju, kas neietver personas datus;

Or. es

Grozījums Nr. 826
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un 
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tos apstrādā tikai tad un 
tikai tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 

c) adekvātiem, atbilstīgiem un 
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti;
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iespējams sasniegt, apstrādājot 
informāciju, kas neietver personas datus;

Or. de

Grozījums Nr. 827
Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) adekvātiem, atbilstīgiem un
jāaprobežojas ar minimumu, kas 
nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati 
tiek apstrādāti; tos apstrādā tikai tad un 
tikai tik ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, apstrādājot informāciju, 
kas neietver personas datus;

c) adekvātiem, atbilstīgiem un samērīgiem 
attiecībā uz nolūkiem, kādiem šie dati tiek 
apstrādāti; tos apstrādā tikai tad un tikai tik 
ilgi, kamēr apstrādes nolūkus nav 
iespējams sasniegt, apstrādājot informāciju, 
kas neietver personas datus;

Or. it

Pamatojums

Datu apstrāde jāveic pielāgotā veidā, un tai jāļauj pārzinim vai apstrādātājam veikt savu 
darbu pilnībā.

Grozījums Nr. 828
Axel Voss

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam.

Grozījums Nr. 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 831
Ewald Stadler
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 832
Axel Voss

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādā tikai vēstures, statistikas vai 
zinātniskos nolūkos saskaņā ar 81. un 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 833
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
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subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu, kā arī strīdu 
izšķiršanas nolūkos;

Or. en

Grozījums Nr. 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai veselības nolūkos 
saskaņā ar 81. pantu vai vēstures, 
statistikas vai zinātniskos nolūkos saskaņā 
ar 83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai saglabāt personas datus arī ilgāk veselības nolūkos saskaņā ar 81. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem, lai nodrošinātu, ka visi atbilstošie dati ir pieejami, lai sniegtu 
datu subjektam vispiemērotāko aprūpi.

Grozījums Nr. 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskos nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 836
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

e) saglabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu 
identifikāciju vai atlasīšanu ne ilgāk, kā 
tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 837
Louis Michel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
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subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu, kā arī ja ir ieviesti 
tehniskie un organizatoriskie pasākumi, 
lai ierobežotu piekļuvi datiem tikai 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
nolūkos;

Or. en

Grozījums Nr. 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, 
ja datus apstrādās tikai vēstures, 
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos 
saskaņā ar 83. panta noteikumiem un 
nosacījumiem un ja regulāri tiek izvērtēta 
nepieciešamība turpināt glabāšanu;

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā, nekarot 83. panta noteikumus;

Or. es

Grozījums Nr. 839
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
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subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta 
nepieciešamība turpināt glabāšanu;

subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem, un līdz laikam, kad 
ir skaidrs, ka turpmāka glabāšana vairs 
nav nepieciešama; personas datus var 
uzglabāt ilgāk, ja datus apstrādās arhīva 
pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar 
dalībvalstu tiesībām, ievērojot 83.a pantā 
paredzētos nosacījumus;

Or. fr

Pamatojums

Ar grozījumu mēģināts precizēt to pasākumu piemērošanas jomu, ko paredzēts attiecināt jo 
īpaši uz arhīviem, ievērojot to ļoti īpašo raksturu, iekļaujot skaidru atsauci uz arhīva 
pakalpojumu sniedzēju veiktu apstrādi atbilstoši dalībvalsts tiesībām.

Grozījums Nr. 840
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
datus apstrādās tikai vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

e) saglabātiem veidā, kas pieļauj datu 
subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas 
nepieciešams nolūkiem, kuriem datus 
apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ja 
to pieprasa likumā paredzētās 
uzglabāšanas saistības vai ja datus 
apstrādās tikai vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar 
83. panta noteikumiem un nosacījumiem 
un ja regulāri tiek izvērtēta nepieciešamība 
turpināt glabāšanu;

Or. de
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Grozījums Nr. 841
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) aizsargātiem pret neatļautu vai 
nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu 
nozaudēšanu, iznīcināšanu vai 
sabojāšanu, izmantojot atbilstošus 
tehniskos vai organizatoriskos līdzekļus;

Or. en

Pamatojums

Noderīgs papildu princips.

Grozījums Nr. 842
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – eb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) jāsniedz atbilstoša drošība, ja apstrāde 
tiek veikta ārpus EEZ. Šāda apstrāde 
paliks pārziņa pienākums;

Or. en

Pamatojums

Noderīgs papildu princips.

Grozījums Nr. 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – f punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis nodrošina un uzskatāmi parāda, 
ka katra apstrādes darbība notiek saskaņā 
ar šo regulu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.

Grozījums Nr. 844
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis nodrošina un uzskatāmi parāda, 
ka katra apstrādes darbība notiek saskaņā 
ar šo regulu.

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis var nodrošināt un uzskatāmi 
parādīt, ka tā apstrādes darbības notiek 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Pārziņa apstrādātāja pienākumam jābūt pēc pieprasījuma uzskatāmi parādīt atbilstību.

Grozījums Nr. 845
Axel Voss
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis nodrošina un uzskatāmi parāda, ka
katra apstrādes darbība notiek saskaņā ar
šo regulu.

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis nodrošina un vajadzības gadījumā 
uzraudzības iestādei, kura ir kompetenta 
atbilstoši 51. panta 2. punktam, uzskatāmi 
parāda, ka pārziņa veiktā apstrāde atbilst 
šīs regulas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 846
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis nodrošina un uzskatāmi parāda, 
ka katra apstrādes darbība notiek saskaņā 
ar šo regulu.

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis nodrošina un var uzskatāmi 
parādīt, ka katra apstrādes darbība notiek 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 847
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis nodrošina un uzskatāmi parāda, 
ka katra apstrādes darbība notiek saskaņā 
ar šo regulu.

f) apstrādātiem pārziņa atbildībā, turklāt 
pārzinis nodrošina, ka katra apstrādes 
darbība notiek saskaņā ar šo regulu.

Or. de
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Grozījums Nr. 848
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) personas datus drīkst apstrādāt tikai 
tad un tikai tik ilgi, kamēr apstrādes 
nolūkus nav iespējams sasniegt, 
apstrādājot informāciju, kas neietver 
personas datus, piemēram, 
pseidonimizētus vai anonimizētus datus;

Or. de

Grozījums Nr. 849
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Personas datu apstrādi organizē un 
veic tā, lai nodrošinātu atbilstību 
1. punktā minētajiem principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 850
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Konteksta ievērošana

Pārziņi sadarbībā ar apstrādātājiem 
īsteno atbilstošus tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus un 
procedūras attiecībā uz datu apstrādes 
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kontekstu, jo īpaši, ja:
a) personas datu apstrāde tiek veikta 
produkta un pakalpojuma izpildes 
kontekstā;
b) personas datu apstrāde tiek veikta tikai 
krāpšanas novēršanas kontekstā vai ir 
noteikti nepieciešama, lai nodrošinātu 
tīkla un informācijas drošību un attiecīgo 
pakalpojumu drošību;
c) personas datu apstrāde ir veikta 
juridiskā, reglamentējošā vai 
tiesībaizsardzības pienākumu kontekstā, 
kas Savienībā attiecas uz pārzini;
d) personas datu apstrāde ir veikta tādu 
iekšējo apstrādes darbību kontekstā kā 
uzskaite un kontrole vai datu nosūtīšana 
starp uzņēmumiem;
e) personas datu apstrāde ir veikta 
žurnālistikas, mākslinieciskās vai literārās 
izpausmes kontekstā;
f) personas datu apstrāde ir veikta 
vēstures, statistikas un zinātniskās izpētes 
kontekstā;
g) personas datu apstrāde ir veikta 
nodarbinātības kontekstā;
h) personas datu apstrāde ir veikta 
veselības kontekstā.

Or. en

Pamatojums

Vieniem un tiem pašiem personas datiem var būt atšķirīgs nozīmīgums atkarībā no konteksta 
un to apstrādes radītajiem riskiem. Datu subjekta adreses nozaudēšanai var būt atšķirīgas 
sekas, ja to nozaudē mazumtirgotājs, kas saglabājis adresi kravas nosūtīšanas nolūkā, vai ja 
to nozaudē vēža speciālists, kas saglabājis adresi rēķina izrakstīšanas nolūkā.

Grozījums Nr. 851
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
5.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Riska ievērošana

Pārziņi īsteno atbilstošus tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus un 
procedūras attiecībā uz datu apstrādes 
radīto risku, jo īpaši, ja:
a) ikvienā secīgā 12 mēnešu laikposmā 
apstrādāti vairāk nekā 5000 datu subjektu 
personas dati;
b) apstrādātas īpašas datu kategorijas, kā 
norādīts 9. panta 1. punktā;
c) apstrādāti bērnu personas dati;
d) apstrādāti ne tikai pseidonimizēti dati;
e) pārkāpuma gadījumā apstrādes 
darbības var negatīvi ietekmēt datu 
subjekta personas datus vai privātumu, 
izraisot identitātes zādzību, finansiālu vai 
fizisku kaitējumu vai būtisku pazemojumu 
vai kaitējumu reputācijai;
f) ir veikts sistemātisks un plašs 
novērtējums, kā norādīts 4. panta 1. daļas 
2.d punktā (jauns);
g) apstrādāta informācija par seksuālo 
dzīvi, veselību, rasi un etnisko izcelsmi vai 
veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai, epidemioloģiskajai izpētei vai 
aptaujām par garīgām vai infekcijas 
slimībām, ja datus apstrādā, lai veiktu 
pasākumus vai pieņemtu lēmumus 
attiecībā uz konkrētām personām plašā 
mērogā;
h) uzraudzītas publiski pieejamas zonas, 
jo īpaši izmantojot optiskās elektroniskas 
iekārtas (video novērošana) plašā 
mērogā;
i) apstrādāti personas dati plaša mēroga 
kartotēkās par ģenētiskajiem datiem vai 
biometriskajiem datiem;
j) par apstrādes darbībām jāapspriežas ar 
uzraudzības iestādi atbilstoši 34. panta 
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2. punkta b) apakšpunktam.

Or. en

Pamatojums

Vieniem un tiem pašiem personas datiem var būt atšķirīgs nozīmīgums atkarībā no konteksta 
un to apstrādes radītajiem riskiem. Datu subjekta adreses nozaudēšanai var būt atšķirīgas 
sekas, ja to nozaudē mazumtirgotājs, kas saglabājis adresi kravas nosūtīšanas nolūkā, vai ja 
to nozaudē vēža speciālists, kas saglabājis adresi rēķina izrakstīšanas nolūkā.

Grozījums Nr. 852
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
5.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c pants
Apstrāde, kas neļauj tiešu identifikāciju

1. Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim tieši identificēt fizisku personu, 
datu pārzinim nav pienākuma iegūt 
papildu informāciju, lai tieši identificētu 
datu subjektu, ja ieguves vienīgais nolūks 
ir kāda šīs regulas noteikuma ievērošana.
2. Ja datu pārzinis nevar ievērot šīs 
regulas noteikumu tāpēc, ka pārziņa 
apstrādātie dati neļauj pārzinim tieši 
identificēt fizisku personu, pārzinim nav 
pienākuma ievērot šo konkrēto šīs regulas 
noteikumu.

Or. en

Pamatojums

Regulas 10. pants pārcelts šeit un sīkāk precizēts, lai veicinātu, piemēram, pseidonimizētu 
datu apstrādi.

Grozījums Nr. 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu 
personas datu apstrādei vienam vai 
vairākiem konkrētiem nolūkiem;

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu 
personas datu apstrādei vienam konkrētam 
nolūkam;

Or. en

Pamatojums

Datu subjektam ir jāzina un jāsaprot datu apstrādes nolūks. Piekrišana jādod tikai vienam 
konkrētam nolūkam.

Grozījums Nr. 854
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu 
personas datu apstrādei vienam vai 
vairākiem konkrētiem nolūkiem;

a) datu subjekts ir devis nepārprotamu un 
informētas personas piekrišanu savu 
personas datu apstrādei vienam vai 
vairākiem konkrētiem nolūkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu 
personas datu apstrādei vienam vai 
vairākiem konkrētiem nolūkiem;

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu 
personas datu apstrādei vienam vai 
vairākiem konkrētiem nolūkiem atbilstoši 
7. pantā aprakstītajam veidam;
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Or. en

Grozījums Nr. 856
Axel Voss

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kurā datu 
subjekts ir līgumslēdzēja puse, izpildei vai 
pasākumu veikšanai pēc datu subjekta 
pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma vai darba 
koplīgumu un uzņēmuma līgumu, kuros
datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, 
izpildei un veikšanai vai pasākumu 
veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma 
pirms līguma noslēgšanas;

Or. en

Pamatojums

Darba koplīgumi Vācijā ir līdzvērtīgi valsts tiesību aktiem un līdz ar to arī izmantojami par 
pamatu likumīgai datu apstrādei.

Grozījums Nr. 857
Axel Voss

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
juridiskās vai līgumiskās saistības, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesībām, regulatīvo normu, norādēm, 
valsts vai starptautisko nozares prakses 
kodeksu vai uzraudzības prasības atļaujai 
vai atšķirīgai tiesību normai, kas attiecas 
uz pārzini, ieskaitot uzraudzības iestāžu 
prasības;

Or. en
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Pamatojums

Daļēji atbilstoši ITRE atzinumam. Ar šo noteikumu jānodrošina, ka tiek ietverts arī iekšzemes 
finanšu regulējums vai rīcības kodeksi.

Grozījums Nr. 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) apstrādi veic tikai kontekstā, kas 
norādīts 5.a panta 2., 3. vai 6. punktā, 
saskaņā ar 83. pantu;

Or. en

Pamatojums

Punkts grozīts atbilstoši konteksta ievērošanas un riska principu noteikumiem, kas izklāstīti 
5.a pantā (jauns) un 5.b pantā (jauns).

Grozījums Nr. 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu un 
nodrošinātu atbilstību regulatīvai normai, 
norādēm, valsts vai starptautiskam 
nozares prakses kodeksam, tostarp 
uzraudzības iestāžu prasībām;

Or. en

Pamatojums

Ar šo noteikumu jānodrošina, ka tiek ietverts arī iekšzemes finanšu regulējums vai rīcības 
kodeksi.
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Grozījums Nr. 860
Louis Michel

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
juridisku pienākumu, kas attiecas uz 
pārzini vai uzņēmumu grupu, kuras 
loceklis ir pārzinis, vai jebkuru citu tās 
locekli;

Or. en

Grozījums Nr. 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izmantotu 
tiesības vai izpildītu pārzinim uzliktu 
juridisku pienākumu;

Or. en

Grozījums Nr. 862
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu 
atbilstību juridiskam pienākumam vai
regulatīvai normai, vai valsts vai 
starptautiskam nozares prakses 
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kodeksam, kas attiecas uz pārzini;

Or. en

Pamatojums

Atbilstībai finanšu un citām reglamentējošām prasībām jābūt datu apstrādes leģitīmam 
iemeslam.

Grozījums Nr. 863
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu Savienības vai kādas 
dalībvalsts tiesībās paredzētu regulatīvu
pienākumu;

Or. de

Pamatojums

Grozījums atbilst pašreizējai Direktīvas 95/46/EK 7. panta c) punkta redakcijai, kā arī 
redakcijai angļu valodā („legal obligation“). Personas datu apstrādes pienākuma 
ierobežošana uz „juridiskajiem pienākumiem” ir pārāk sašaurinoša. Grozījums ir 
nepieciešams, lai precizētu, ka šāds pienākums var rasties abās tiesību sistēmās.

Grozījums Nr. 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
juridisku pienākumu, kas attiecas uz 
pārzini, uzņēmumu grupu, kuras loceklis 
ir pārzinis, vai jebkuru citu šīs uzņēmumu
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grupas locekli;

Or. fr

Grozījums Nr. 865
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) likums vai cits tiesību akts, kas attiecas 
uz pārzini, liek veikt apstrādi vai atļauj to;

Or. de

Grozījums Nr. 866
Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
pārzinim uzliktu juridisku pienākumu, 
ieskaitot darbības, kas veiktas drošības 
apsvērumu dēļ vai nolūkā novērst un 
atklāt kriminālpārkāpumus;

Or. it

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģināts precizēt nepieciešamību iekļaut drošības un noziedzības 
novēršanas pasākumus likumīgā datu apstrādē.

Grozījums Nr. 867
Axel Voss
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) datu apstrāde ir vajadzīga, lai 
nodrošinātu tīklu un informācijas 
drošību;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam.

Grozījums Nr. 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) datu apstrāde ir vajadzīga, lai 
nodrošinātu tīklu un informācijas 
drošību;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tekstā iekļauj 39. apsvērumā minētos drošības pasākumus, juridiski saistošā 
pantā precizējot to, ka datu apstrāde tīklu un informācijas drošības nolūkos ir uzskatāma par 
likumīgu apstrādi.

Grozījums Nr. 869
Axel Voss

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apstrāde ir vajadzīga, lai veiktu 
uzdevumu sabiedrības interesēs vai 

e) apstrāde ir vajadzīga, lai veiktu 
uzdevumu sabiedrības interesēs vai 
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pārzinim likumīgi piešķirtu valsts varas 
īstenošanas pilnvaru ietvaros;

pārzinim vai trešai personai, kam dati 
nosūtīti, likumīgi piešķirtu valsts varas 
īstenošanas pilnvaru ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apstrāde ir vajadzīga, lai veiktu 
uzdevumu sabiedrības interesēs vai 
pārzinim likumīgi piešķirtu valsts varas 
īstenošanas pilnvaru ietvaros;

e) apstrāde ir vajadzīga, lai veiktu 
uzdevumu sabiedrības interesēs vai 
pārzinim vai trešai personai, kam dati 
nosūtīti, likumīgi piešķirtu valsts varas 
īstenošanas pilnvaru ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apstrāde ir vajadzīga, lai veiktu 
uzdevumu sabiedrības interesēs vai 
pārzinim likumīgi piešķirtu valsts varas 
īstenošanas pilnvaru ietvaros;

e) apstrāde ir vajadzīga, lai veiktu 
uzdevumu sabiedrības interesēs vai 
pārzinim vai trešai personai, kam dati 
nosūtīti, likumīgi piešķirtu valsts varas 
īstenošanas pilnvaru ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 872
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā panta 1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar daudz precīzākiem norādījumiem par 
„likumīgajām interesēm”, kas minēti jaunajā 1.a, 1.b un 1.c punktā. Sk. saistītos grozījumus 
attiecībā uz 6. panta 1.a, 1.b un 1.c punktu. Šajos grozījumos ir sniegti precīzāki norādījumi 
un juridiskā noteiktība datu apstrādes jomā, ņemot vērā datu pārziņa likumīgās intereses.
Tiek svītrots 6. panta 5. punktā minētais deleģētais akts, jo tas ietekmētu tiesību aktu būtību.

Grozījums Nr. 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība,
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga to likumīgo 
interešu nolūkā, ko ievēro pārzinis vai 
trešā persona vai personas, kam dati ir 
atklāti, kā arī datu subjekta tiesiskās 
paļāvības nolūkā, pamatojoties uz viņa 
saistību ar pārzini, ņemot vērā pārziņa
intereses vai tiesības un brīvības veikt 
uzņēmējdarbību, kā arī datu subjekta
intereses vai pamattiesības un brīvības, 
kurām nepieciešama personas datu 
aizsardzība, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en
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Pamatojums

Likumīgo interešu nolūkā nodrošināt datu apstrādes juridisko pamatu pārziņiem jāņem vērā 
datu subjekta tiesiskā paļāvība, turpretī datu subjektiem jāatzīst pārziņa tiesības un brīvības 
veikt uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga to likumīgo 
interešu nolūkā, ko ievēro pārzinis vai 
trešā persona vai personas, kam dati ir 
atklāti, kā arī datu subjekta tiesiskās 
paļāvības nolūkā, pamatojoties uz viņa 
saistību ar pārzini, ņemot vērā pārziņa
intereses vai tiesības un brīvības veikt 
uzņēmējdarbību, kā arī datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un brīvības, 
kurām nepieciešama personas datu 
aizsardzība, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā Direktīvā 95/46/EK jāsaglabā iespēja veikt datu apstrādi likumīgās interesēs. 
Trešo personu adrešu izmantošana, piemēram, ir īpaši svarīga jaunu klientu iegūšanā.

Grozījums Nr. 875
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 

f) šā punkta a) līdz e) apakšpunktu 
nepiemēro, bet apstrāde ir vajadzīga 
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subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība,
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

pārsvarā pārziņa likumīgo interešu 
ievērošanai, un šīs intereses ir svarīgākas 
par datu subjekta interesēm vai 
pamattiesībām un brīvībām. To nepiemēro 
apstrādei, ko veic valsts iestādes, pildot 
savus uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā „likumīgo interešu” definīcija ir pārāk neskaidra. Svarīgākajām interesēm ir jābūt 
sekundāram apstrādes iemeslam, ja nepiemēro nevienu no pārējiem iemesliem.

Grozījums Nr. 876
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu — piemēram, konstatēt 
noziegumu vai novērst noziegumu, 
viltošanu, nozaudēšanu vai kaitējumu, —
ievērošanai vai lai atbilstu datu subjekta 
tiesiskajai paļāvībai, konstruktīvi sniedzot 
pakalpojumu, izņemot, ja datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un brīvības, 
kurām nepieciešama aizsardzība, ir 
svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Uzsvērtas ļoti spēcīgās likumīgās intereses un ieviests tiesiskās paļāvības jēdziens.

Grozījums Nr. 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) neskarot datu subjekta intereses vai 
pamattiesības un brīvības, kam 
nepieciešamas personas datu aizsardzība, 
jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns, apstrāde 
ir vajadzīga pārziņa likumīgo interešu 
ievērošanai, jo īpaši:

– savu un līdzīgu produktu un 
pakalpojumu tiešajai tirgvedībai; 
� pārziņa vai trešās personas, kā vārdā 
darbojas pārzinis attiecībā uz datu 
subjektu, prasījumu izpildei vai pārzinim 
datu subjekta radīta kaitējuma novēršanai 
vai ierobežošanai.
To nepiemēro apstrādei, ko veic valsts 
iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai pārziņa 
vai apstrādātāja, vai trešās personas vai 
personu vārdā, kā interesēs datus 
apstrādā, ieskaitot apstrādes drošību, 
pausto likumīgo interešu ievērošanai, 
izņemot, ja datu subjekta intereses vai 
pamattiesības un brīvības, kurām 
nepieciešama aizsardzība, ir svarīgākas, 
piemēram, ja apstrādā datus, kas attiecas 
uz bērnu. Datu subjekta intereses vai 
pamattiesības un brīvības nav svarīgākas 
par apstrādi, ko veic valsts iestādes, pildot 
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savus uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ITRE atzinumam.

Grozījums Nr. 879
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. Likumīgās intereses kā juridisko 
pamatojumu apstrādes veikšanai var 
piemērot tikai ierobežojoši, ciktāl tas ir 
noteikti nepieciešams likumīgo interešu 
nolūkā, ja konkrētajā nolūkā nav 
pieejams cits juridiskais pamatojums. 
Šādā gadījumā pārzinis informē datu 
subjektu skaidri un atsevišķi. Pārzinis 
paziņo arī iemeslus, kāpēc, viņaprāt, 
pārziņa intereses ir svarīgākas par datu 
subjekta interesēm vai pamattiesībām un 
brīvībām.

Or. en

Grozījums Nr. 880
Louis Michel

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai 
pārziņu, vai trešās personas vai personu, 
kurām dati tiek atklāti, likumīgo interešu 
ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un brīvības, 
kurām nepieciešama aizsardzība, ir 
svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns.

Or. en

Grozījums Nr. 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) ja nav piemērojams neviens 1. punktā 
minētais juridiskais pamatojums saistībā 
ar personas datu apstrādi, personas datu
apstrāde ir likumīga tādā ziņā un tad, ja tā 
ir vajadzīga un pielāgota pārziņa labi 
definēto likumīgo interešu ievērošanai, 
izņemot, ja datu subjekta intereses vai 
pamattiesības un brīvības, kurām 
nepieciešama personas datu aizsardzība, ir 
svarīgākas. Šādā gadījumā pārzinis 
informē datu subjektu par datu apstrādi 
skaidri un atsevišķi, kā arī informē viņu 
par iespēju prasīt kompensāciju 
uzraudzības iestādē. Pārzinis paziņo arī 
iemeslus, kāpēc, viņaprāt, pārziņa 
intereses ir svarīgākas par datu subjekta 
interesēm vai pamattiesībām un brīvībām. 
Šis punkts neattiecas uz apstrādi, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās 
personas, kam dati tiek paziņoti, likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. es

Pamatojums

Mērķis padarīt regulējumu skaidrāku un izvairīties no jebkādiem izrietošajiem pārpratumiem 
vai šaubām.

Grozījums Nr. 883
Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa, 
apstrādātāja vai trešās personas, kam dati 
tiek atklāti, taču tos nedrīkst izplatīt,
likumīgo interešu ievērošanai, izņemot, ja 
datu subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. it
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Pamatojums

Apstrādes likumība būtu jāattiecina arī uz apstrādātājiem vai trešajām personām, kas saņem 
datus, kuri nav paredzēti izplatīšanai, tādējādi līdzsvarojot attiecīgo personu tiesības un 
konkrēto pakalpojumu sniedzēju drošības prasības.

Grozījums Nr. 884
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība, 
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai tiesīgas 
trešās personas likumīgo interešu 
ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un brīvības, 
kurām nepieciešama aizsardzība, ir 
svarīgākas. To nepiemēro apstrādei, ko 
veic valsts iestādes, pildot savus 
uzdevumus.

Or. de

Grozījums Nr. 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības, kurām nepieciešama aizsardzība,
ir svarīgākas, jo īpaši, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestāde, pildot savus uzdevumus.

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa likumīgo 
interešu ievērošanai, izņemot, ja personas 
dati ir īpaši jānodrošina, ievērojot 
svarīgākās intereses attiecībā uz datu 
subjektu aizsardzību saistībā ar viņu 
pamattiesībām un brīvībām. Tas jo īpaši 
attiecas gadījumā, ja datu subjekts ir 
bērns. To nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.
Atbrīvojums no šā noteikuma 
piemērošanas jomas var būt balstīts uz 
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vienu vai vairākiem citiem šajā punktā 
izklāstītajiem pamatojumiem.

Or. pl


