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Pakeitimas 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
užtikrinti tinklo ar informacinės sistemos 
atsparumą atsitiktiniams įvykiams arba 
neteisėtiems ar tyčiniams veiksmams, 
kurie kelia pavojų saugomų ar 
perduodamų duomenų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ar slaptumui 
bei susijusių paslaugų, kurias teikia šie 
tinklai ir sistemos arba kurios per juos 
prieinamos, saugumui;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų saugumas turi būti laikomas esminiu duomenų apsaugos aspektu. Todėl duomenų 
tvarkymas laikomas teisėtu, kai jis būtinas siekiant užtikrinti duomenų saugumą.

Pakeitimas 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkomi tik pseudoniminiai 
duomenys, o paslaugos gavėjui suteikta 
teisė nesutikti pagal 19 straipsnio 3 dalį;

Or. en

Pakeitimas 888
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
užtikrinti informacijos ir ryšių sistemų 
prieinamumą, patikimumą, slaptumą ir 
saugumą, ypač tada, kai tai būtina 
duomenų valdytojo įsipareigojimams 
vykdyti pagal teisę, sutartį ar vidaus 
politikos nuostatas, kuriomis siekiama 
atitikti tokius įsipareigojimus;

Or. en

Pakeitimas 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkyti duomenis reikia dėl 
socialiniams partneriams taikomos 
nacionalinės praktikos, susijusios su 
kolektyvinėmis sutartimis;

Or. en

Pakeitimas 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) duomenys renkami iš visiems 
prieinamų viešųjų registrų, sąrašų ar 
dokumentų;

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto nuomonės.

Pakeitimas 891
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tvarkyti duomenis reikia visuomenės 
saugos, gerovės, saugumo ar asmens 
sveikatos labui, atsižvelgiant į pagrindines 
teises ir laisves;

Or. en

Pakeitimas 892
Monika Hohlmeier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) duomenų tvarkymas tiek, kiek to reikia 
siekiant užtikrinti tinklo ir informacijos 
saugumą, t. y. tinklo ar informacinės 
sistemos tam tikro patikimumo lygio 
atsparumą atsitiktiniams įvykiams arba 
neteisėtiems ar tyčiniams veiksmams, 
kurie kelia pavojų saugomų ar 
perduodamų duomenų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ar slaptumui 
bei susijusių paslaugų, kurias teikia šie 
tinklai ir sistemos arba kurios prieinamos 
per juos, saugumui;

Or. en
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Pagrindimas

Informacijos saugumo tikslais tam tikrą informaciją reikia tvarkyti siekiant apsaugoti asmens 
duomenis. Pagal apibrėžimą visi duomenys turėtų būti laikomi asmeniniais; informacijos 
saugumą būtina klasifikuoti kaip teisėtą interesą, kuriuo grindžiamas tam tikrų duomenų 
tvarkymas ir kuris horizontaliai taikomas šiame reglamente. Informacijos saugumas yra 
vienas iš esminių duomenų valdytojo įsipareigojimų aspektų (30, 31 straipsniai), be to, 
39 konstatuojamojoje dalyje pripažinta, kad tai teisėtas interesas.

Pakeitimas 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) duomenys turi būti tvarkomi užimtumo 
kontekste, visų pirma norint įdarbinti, 
vykdyti darbo sutarties nuostatas, 
įskaitant pagal teisę arba kolektyvinius 
susitarimus nustatytų įsipareigojimų 
vykdymą, darbo valdymą, planavimą ir 
organizavimą, sveikatą ir saugą darbe, ir 
siekiant individualiai ar kolektyviai 
naudotis su užimtumu susijusiomis 
teisėmis ir gauti išmokas ir nutraukti 
darbo santykius, taip pat siekiant patekti į 
darbuotojų duomenų tvarkymo sistemas, 
jas atnaujinti, pagerinti ir keisti, įskaitant 
technines saugumo sistemas, skirtas 
darbuotojų duomenims nuo neteisėtos 
trečiųjų šalių prieigos, įskaitant keitimą, 
virusus ar kenkėjiškas programas, 
apsaugoti;

Or. en

Pakeitimas 894
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) tvarkyti duomenis reikia sukčiavimo 
nustatymo ir prevencijos tikslais, 
remiantis galiojančiu finansiniu 
reglamentu ar nusistovėjusiais sektoriaus 
ar profesinės įstaigos praktikos kodeksais;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš IMCO komiteto nuomonės.

Pakeitimas 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) duomenys renkami iš visiems 
prieinamų viešųjų registrų, sąrašų ar 
dokumentų;

Or. en

Pakeitimas 896
Louis Michel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
pagrįsti, pareikšti arba apginti teisinius 
reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) tvarkyti duomenis reikia asmens 
duomenų pseudonimiškumo ar 
anonimiškumo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) tvarkomi tik pseudoniminiai 
duomenys, kai duomenų subjektui 
užtikrinta tinkama apsauga, o paslaugos 
gavėjui suteikta teisė nesutikti pagal 
19 straipsnio 3 dalį;

Or. en

Pakeitimas 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
užtikrinti tinklo ar informacinės sistemos 
atsparumą atsitiktiniams įvykiams ar 
neteisėtiems arba tyčiniams veiksmams, 
kurie kelia pavojų saugomų ar 
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perduodamų duomenų prieinamumui, 
autentiškumui, vientisumui ar slaptumui 
bei susijusių paslaugų, kurias teikia šie 
tinklai ir sistemos arba kurios per juos 
prieinamos, saugumui;

Or. en

Pakeitimas 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) tvarkyti duomenis reikia asmens 
duomenų pseudonimiškumo ar 
anonimiškumo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 901
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fe) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įmonių grupių teisėtų vidaus tikslų ir kai 
vidaus duomenų apsaugos nuostatomis ar 
lygiaverčiais elgesio kodeksais, kaip 
nurodyta 38c straipsnyje, pakankamai 
atsižvelgiama į susijusių duomenų 
subjektų interesus;

Or. en
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Pakeitimas 902
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos duomenų apsaugos valdybai 
patikima užduotis toliau tikslinti, kada 
duomenų tvarkymas teisėtų duomenų 
valdytojo interesų tikslu pagrįstas, kaip 
nurodyta 1 dalyje, ir kada už teisėtą 
duomenų valdytojo interesą viršesni 
duomenų subjekto interesai ar 
pagrindinės teisės ir laisvės.

Or. en

Pakeitimas 903
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu netaikytinas nė vienas iš 
1 dalyje nurodytų asmens duomenų 
tvarkymo teisinių pagrindų, asmens 
duomenų tvarkymas teisėtas, jei jis 
būtinas ir tiek, kiek jis būtinas duomenų 
valdytojui siekiant teisėtų interesų, 
išskyrus atvejus, kai už tokius interesus 
viršesni duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, ir dėl to 
būtina saugoti asmens duomenis. Tokiu 
atveju duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į 14 straipsnio 1 dalį, 
aiškiai ir atskirai informuoja duomenų 
subjektą apie duomenų tvarkymą. Be to, 
duomenų valdytojas paskelbia priežastis, 
kodėl jis mano, kad jo interesai viršesni už 
duomenų subjekto interesus arba 
pagrindines teises ir laisves. Ši dalis 
netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
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vykdydamos savo funkcijas atlieka 
valdžios institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičiamas pranešėjo 100 pakeitimas paaiškinant, jog informacija apie duomenų tvarkymą, 
paremtą teisėtu interesu, pateikiama duomenų subjektui kartu su bendrąja informacija 
siekiant, kad duomenų valdytojas ir duomenų subjektas išvengtų naštos, susijusios su kelių 
atskirų pranešimų gavimu.

Pakeitimas 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pseudoniminių duomenų tvarkymas 
yra teisėtas.

Or. en

Pagrindimas

Toliau tikslinami teisėtumo reikalavimai, kad būtų skatinamas pseudoniminių duomenų 
tvarkymas.

Pakeitimas 905
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tik jei netaikomas nė vienas iš 
1 dalyje nurodytų asmens duomenų 
tvarkymo teisinių pagrindų, asmens 
duomenų tvarkymas konkrečiais tikslais 
gali būti paremtas teisėtais duomenų 
valdytojo interesais. Tokiu atveju 
duomenų valdytojas aiškiai ir atskirai 
informuoja duomenų subjektą apie 
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duomenų tvarkymą. Duomenų valdytojas 
paskelbia priežastis, kodėl jis mano, kad 
jo interesai viršesni už duomenų subjekto 
interesus arba pagrindines teises ir 
laisves. Ši dalis netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį vykdydamos savo 
funkcijas atlieka valdžios institucijos.

Or. en

Pakeitimas 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagrindiniai teisėti interesai, kurie yra 
viršesni už duomenų subjektų interesus, 
kaip nurodyta 1 dalies f punkte, paprastai 
yra šie:
a) pagrindinių duomenų valdytojo teisių 
apsauga;
b) trečiųjų šalių pagrindinių teisių 
apsauga, jei duomenų valdytojas teisiškai 
įsipareigojęs saugoti jų teises;
c) juridinių teisių nustatymas, 
naudojimasis jomis ar jų gynimas;
d) naudojimasis saviraiškos laisve 
laikantis 80 straipsnio;
e) istoriniai, statistiniai arba moksliniai 
tyrimai laikantis 83 straipsnio.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas tvarkymo operacijų, kurios viršesnės už duomenų subjektų interesus pagal 
esamus valstybių narių įstatymus, sąrašas.

Pakeitimas 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalies f punkte nurodyti duomenų 
valdytojo teisėti interesai gali būti viršesni 
už duomenų subjekto interesus arba 
pagrindines teises ir laisves tik jeigu:
a) asmens duomenys tvarkomi 
naudojantis teise į saviraiškos, 
žiniasklaidos ir menų laisvę, laikantis 
Sąjungos arba nacionalinės teisės;
b) asmens duomenų tvarkymas 
reikalingas siekiant vykdyti duomenų 
valdytojo arba trečiųjų šalių, kurių vardu 
duomenų valdytojas veikia konkretaus 
nustatyto duomenų subjekto atžvilgiu, 
teisinius reikalavimus ir yra su jais 
suderintas arba siekiant užkirsti kelią 
žalai, kurią duomenų valdytojui daro 
duomenų subjektas, ar šią žalą sumažinti, 
jei šie teisiniai reikalavimai nėra 
akivaizdžiai nepagrįsti;
c) asmens duomenys tvarkomi verslo 
subjektams palaikant profesinius 
tarpusavio santykius, duomenys iš 
duomenų subjekto buvo paimti šiuo tikslu 
ir jų tvarkymas ribojamas verslo subjektų 
tarpusavio santykiais, kurių pagrindu šie 
duomenys iš pradžių buvo surinkti;
d) tvarkyti asmens duomenis vieninteliu 
tikslu – siekiant rinkti dovanas – reikia 
registruotoms ne pelno asociacijoms, 
fondams ir labdaros organizacijoms, 
kurios pripažintos kaip atstovaujančios 
viešajam interesui pagal Sąjungos ar 
nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 908
Jan Philipp Albrecht
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1a dalyje nurodyti duomenų valdytojo 
teisėti interesai paprastai viršesni už 
duomenų subjekto interesus arba 
pagrindines teises ir laisves, pavyzdžiui, 
jeigu:
a) asmens duomenys tvarkomi 
naudojantis teise į saviraiškos, 
žiniasklaidos ir menų laisvę, laikantis 
Sąjungos arba nacionalinės teisės;
b) asmens duomenų tvarkymas 
reikalingas siekiant vykdyti duomenų 
valdytojo arba trečiųjų šalių, kurių vardu 
duomenų valdytojas veikia konkretaus 
nustatyto duomenų subjekto atžvilgiu, 
teisinius reikalavimus arba siekiant 
užkirsti kelią žalai, kurią duomenų 
valdytojui daro duomenų subjektas, ar šią 
žalą sumažinti;
c) duomenų subjektas asmens duomenis 
duomenų valdytojui yra pateikęs 
remdamasis 1 dalies b punkte nurodytu 
teisiniu pagrindu, asmens duomenys 
naudojami tiesioginei jo paties ir panašių 
produktų bei paslaugų rinkodarai ir yra 
neperduodami ir duomenų subjektui 
aiškiai nurodyta, kas yra duomenų 
valdytojas;
d) asmens duomenys tvarkomi verslo 
subjektams palaikant profesinius 
tarpusavio santykius ir duomenys iš 
duomenų subjekto buvo paimti šiuo 
tikslu;
e) tvarkyti asmens duomenis vieninteliu 
tikslu – siekiant rinkti dovanas – reikia 
registruotoms ne pelno asociacijoms, 
fondams ir labdaros organizacijoms, 
kurios pripažintos kaip atstovaujančios 
viešajam interesui pagal Sąjungos ar 
nacionalinę teisę.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeičiama pranešėjo 101 pakeitimo įvadinė dalis paaiškinant, kad sąrašas nėra išsamus, jei 
pridedamas žodis „pavyzdžiui“.

Pakeitimas 909
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šie duomenų valdytojo interesai 
laikytini teisėtais:
a) asmens duomenis reikia tvarkyti 
siekiant užkirsti kelią žalai, padarytai 
duomenų valdytojui arba išimtiniais 
atvejais trečiajai šaliai, ar ją sumažinti;
b) duomenų subjektas asmens duomenis 
duomenų valdytojui yra pateikęs 
remdamasis 1 dalies b punkte nurodytu 
teisiniu pagrindu, asmens duomenys 
naudojami tiesioginei jo paties ir panašių 
produktų bei paslaugų rinkodarai ir yra 
neperduodami ir duomenų subjektui 
aiškiai nurodyta, kas yra duomenų 
valdytojas.

Or. en

Pakeitimas 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pagrindiniai teisėti interesai, kurie yra 
viršesni už duomenų subjektų interesus, 
kaip nurodyta 1 dalies f punkte, paprastai 
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nėra:
a) kreditingumo įvertinimas;
b) tiesioginė rinkodara;
c) duomenų tvarkymas siekiant vienintelio 
tikslo – papildomos finansinės naudos 
palaikant sutartinius santykius;
d) duomenų tvarkymas, kurio duomenų 
subjektas negali racionaliai numatyti arba 
kuris yra labai nenaudingas.

Or. en

Pagrindimas

Parodomasis tvarkymo operacijų sąrašas, kurį sudaro ne „pagrindiniai teisėti interesai“, bet 
kuris gali būti leidžiamas kitu (pvz., sutikimo ar sutarčių) pagrindu.

Pakeitimas 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 dalies f punkte nurodyti duomenų 
subjekto interesai arba pagrindinės teisės 
ir laisvės paprastai viršesni už teisėtus 
duomenų valdytojo interesus, jeigu:
a) dėl duomenų tvarkymo gali kilti didelė 
rizika, kad duomenų subjektui bus 
padaryta žala;
b) tvarkomi 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
specialių kategorijų duomenys, vietovės 
duomenys arba biometriniai duomenys;
c) asmens duomenys tvarkomi 
profiliavimo kontekste;
d) asmens duomenys tampa prieinami 
dideliam skaičiui asmenų arba tvarkomas 
didelis kiekis asmens duomenų apie 
duomenų subjektą, jie lygiuojami 
atsižvelgiant į kitus duomenis arba su jais 
derinami;
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e) asmens duomenų tvarkymas gali turėti 
neigiamą poveikį duomenų subjektui, 
ypač todėl, kad tai gali tapti šmeižto ar 
diskriminacijos priežastimi, arba
f) duomenų subjektas yra vaikas.

Or. en

Pakeitimas 912
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Kai duomenų valdytojas ar jo atstovas 
ketina tvarkyti asmens duomenis 
atsižvelgdamas į 6 straipsnio 1 dalies 
f punktą, prieš atlikdamas bet kokią tokią 
tvarkymo operaciją jis informuoja 
VI skyriuje nurodytą priežiūros 
instituciją.

Or. en

Pakeitimas 913
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 1a dalyje nurodyti duomenų subjekto 
interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės 
paprastai viršesni už teisėtus duomenų 
valdytojo interesus, pavyzdžiui, jeigu:
a) dėl duomenų tvarkymo kyla didelė 
rizika, kad duomenų subjektui bus 
padaryta žala;
b) tvarkomi 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
specialių kategorijų duomenys, vietovės 
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duomenys arba biometriniai duomenys;
c) duomenų subjektas, atsižvelgdamas į 
duomenų tvarkymo aplinkybes, gali 
pagrįstai tikėtis, kad jo ar jos asmens 
duomenys bus tvarkomi tik konkrečiu 
tikslu arba konfidencialiai, nebent 
atitinkamas duomenų subjektas būtų 
konkrečiai ir atskirai informuotas apie 
tai, kad jo ar jos asmens duomenys bus 
naudojami kitais tikslais negu paslaugai 
suteikti;
d) asmens duomenys tvarkomi 
profiliavimo kontekste;
e) asmens duomenys tampa prieinami 
dideliam skaičiui asmenų arba tvarkomas 
didelis kiekis asmens duomenų apie 
duomenų subjektą arba jie tvarkomi ar 
derinami su kitais duomenimis;
f) asmens duomenų tvarkymas gali turėti 
neigiamą poveikį duomenų subjektui, 
ypač todėl, kad tai gali tapti šmeižto ar 
diskriminacijos priežastimi, arba
g) duomenų subjektas yra vaikas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičiama pranešėjo 102 pakeitimo įvadinė dalis paaiškinant, kad sąrašas nėra išsamus, jei 
pridedamas žodis „pavyzdžiui“.

Pakeitimas 914
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Bet kokie teisėti duomenų valdytojo 
interesai turi būti subalansuoti 
atsižvelgiant į duomenų subjekto interesus 
arba pagrindines teises ir laisves. 
Laikytina, kad šios pagrindinės teisės ir 
laisvės viršesnės už duomenų valdytojo 
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teisėtą interesą, jeigu:
a) dėl duomenų tvarkymo kyla didelė 
rizika, kad duomenų subjektui bus 
padaryta žala;
b) dėl duomenų tvarkymo kyla didelė 
rizika, kad bus pažeista bet kuri iš 
susijusių duomenų subjektų pagrindinių 
teisių, nurodytų Europos Sąjungos
Pagrindinių teisių chartijoje;
c) duomenų tvarkymas apima vietovės ar 
biometrinius duomenis;
d) duomenų tvarkymas apima asmens 
duomenų, kurie yra duomenų subjekto 
profiliavimo rezultatas, tvarkymą;
e) esama didelės rizikos, kad asmens 
duomenys tvarkomi be teisinio pagrindo, 
ypač jei asmens duomenys tampa 
prieinami dideliam skaičiui asmenų arba 
jei kiekis asmens duomenų apie duomenų 
subjektą arba jie tvarkomi ar derinami su 
kitais duomenimis, arba
f) duomenų subjektas yra vaikas.

Or. en

Pakeitimas 915
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Tvarkyti duomenis reikia dėl 
socialiniams partneriams skirtos 
nacionalinės praktikos, susijusios su 
kolektyvinėmis sutartimis.

Or. en
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Pakeitimas 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmens duomenų tvarkymas, 
reikalingas istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, yra teisėtas, 
jeigu laikomasi 83 straipsnyje nurodytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 6 straipsnio 1 dalies c punktą. Straipsnis iš dalies pakeistas atsižvelgiant į tai, kad 
paisoma aplinkybių ir rizikos principų, kaip nurodyta 5a (naujas) ir 5b (naujas) 
straipsniuose.

Pakeitimas 917
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmens duomenų tvarkymas, 
reikalingas istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, yra teisėtas, 
jeigu laikomasi 83 straipsnyje nurodytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 6 straipsnio 1a dalies e punktą (naujas)

Pakeitimas 918
Louis Michel
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmens duomenų tvarkymas, 
reikalingas istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, yra teisėtas, 
jeigu laikomasi 83 straipsnyje nurodytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmens duomenų tvarkymas, 
reikalingas istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, yra teisėtas, jeigu 
laikomasi 83 straipsnyje nurodytų sąlygų ir 
apsaugos priemonių.

2. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas, 
reikalingas istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, yra teisėtas, jeigu 
laikomasi 83 straipsnyje nurodytų sąlygų ir 
apsaugos priemonių.

Or. en

Pakeitimas 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmens duomenų tvarkymas, 
reikalingas istoriniais, statistiniais arba 
mokslinių tyrimų tikslais, yra teisėtas, 
jeigu laikomasi 83 straipsnyje nurodytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių.

2. Asmens duomenų tvarkymas, 
reikalingas istoriniais, statistiniais arba 
moksliniais tikslais, yra teisėtas, jeigu 
laikomasi 83 straipsnyje nurodytų sąlygų ir 
apsaugos priemonių.

Or. en
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Pakeitimas 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tvarkyti pseudoniminius duomenis 
siekiant apsaugoti teisėtus duomenų 
valdytojo interesus yra teisėta, išskyrus 
tuos atvejus, kai už tokius interesus 
viršesni duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, 
ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. 
Tai netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
vykdydamos savo funkcijas atlieka 
valdžios institucijos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tvarkyti pseudoniminius duomenis 
siekiant apsaugoti teisėtus duomenų 
valdytojo interesus yra teisėta, išskyrus 
tuos atvejus, kai už tokius interesus 
viršesni duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, 
ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. 
Tai netaikoma duomenų tvarkymui, kurį 
vykdydamos savo funkcijas atlieka 
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valdžios institucijos.

Or. en

Pakeitimas 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies c–e punktuose nurodytas 
asmenų tvarkymo pagrindas turi būti 
įtvirtintas:

3. 1 dalies e punkte nurodytas asmenų 
tvarkymo teisinis pagrindas turi būti 
įtvirtintas:

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas dėl horizontalaus c punkto pakeitimo, atsižvelgiant į tai, kad paisoma 
aplinkybių principo, nurodyto 5a straipsnyje (naujas).

Pakeitimas 924
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies c–e punktuose nurodytas 
asmenų tvarkymo pagrindas turi būti 
įtvirtintas:

3. 1 dalies c–e punktuose ir 9 straipsnio 
2 dalies g punkte nurodytas asmenų 
tvarkymo pagrindas turi būti įtvirtintas:

Or. en

Pakeitimas 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų valdytojui taikytinos valstybės 
narės teisėje.

b) duomenų valdytojui taikytinos valstybės 
narės teisėje, įskaitant kolektyvines darbo 
sutartis.

Or. de

Pakeitimas 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 1 dalies f punkte nurodytu atveju 
duomenų valdytojas apie tokį duomenų 
tvarkymą turėtų aiškiai ir atskirai pranešti 
duomenų subjektui. Gavus skubų 
duomenų subjekto prašymą, duomenų 
valdytojas taip pat turėtų pagrįsti 
priežastis, kodėl jis nusprendė, kad 
siekiamas teisėtas interesas svarbesnis už 
viršesnį interesą apsaugoti duomenų 
subjekto pagrindines teises ir laisves.

Or. pl

Pakeitimas 927
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarptautinėse konvencijose, kurių šalis 
yra Sąjunga arba valstybė narė.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš ITRE komiteto nuomonės. Viešasis interesas gali būti įtrauktas ir į 
tarptautines konvencijas, net jei nesama konkrečių nacionalinės arba ES teisės aktų. Tokiose 
konvencijose vis tiek turėtų būti paisoma esminių teisės į asmens duomenų apsaugą nuostatų 
ir jos turėtų proporcingai atitikti siekiamą teisėtą tikslą. Be to, bet koks asmens duomenų 
tvarkymas šiuo pagrindu, savaime suprantama, turėtų atitikti visus kitus šio reglamento 
aspektus.

Pakeitimas 928
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarptautinėse konvencijose, kurių šalis 
yra ES arba valstybė narė.

Or. en

Pagrindimas

Viešasis interesas gali būti įtrauktas ir į tarptautines konvencijas, net jei nesama konkrečių 
nacionalinės arba ES teisės aktų. Tokiose konvencijose vis tiek turėtų būti paisoma esminių 
teisės į asmens duomenų apsaugą nuostatų ir jos turėtų proporcingai atitikti siekiamą teisėtą 
tikslą. Be to, bet koks asmens duomenų tvarkymas šiuo pagrindu, savaime suprantama, turėtų 
atitikti visus kitus šio reglamento aspektus.

Pakeitimas 929
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kolektyvinėse sutartyse užimtumo 
kontekste.

Or. en
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Pakeitimas 930
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarptautiniu mastu pripažintuose 
reglamentuose, taisyklėse, gairėse, 
standartuose ir (arba) sektoriaus 
praktikos kodeksuose, susijusiuose su 
duomenų valdytojo veikla.

Or. en

Pagrindimas

Reguliuojamuose sektoriuose asmens duomenis reikalaujama tvarkyti siekiant, kad būtų 
laikomasi įvairių konkrečiai su tuo sektoriumi susijusių įstatymų, reglamentų ir gairių.

Pakeitimas 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiomis nuostatomis galima detaliai 
reglamentuoti duomenų tvarkymo 
teisėtumą, ypač kai tai susiję su duomenų 
valdytojais, duomenų tvarkymo tikslu ir 
tikslo apribojimu, duomenų pobūdžiu ir 
duomenų subjektais, tvarkymo 
priemonėmis ir procedūromis, gavėjais ir 
saugojimo trukme.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas apima asmens duomenų tvarkymo taisykles, pagal kurias konkrečiai nustatoma, 
kas yra duomenų valdytojas, kokiu tikslu ir kokie duomenys tvarkomi, taip pat su kokiais 
duomenų subjektais jie susiję, kokiu būdu duomenys tvarkomi, kam jie perduodami ir kiek 
laiko jie gali būti saugomi.



AM\928600LT.doc 27/159 PE506.146v01-00

LT

Pakeitimas 932
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir 
proporcingai siekiama teisėto tikslo.

Tarptautinėmis konvencijomis, ES arba 
valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir 
proporcingai siekiama teisėto tikslo.

Or. en

Pagrindimas

Viešasis interesas gali būti įtrauktas ir į tarptautines konvencijas, net jei nesama konkrečių 
nacionalinės arba ES teisės aktų. Tokiose konvencijose vis tiek turėtų būti paisoma esminių 
teisės į asmens duomenų apsaugą nuostatų ir jos turėtų proporcingai atitikti siekiamą teisėtą 
tikslą. Be to, bet koks asmens duomenų tvarkymas šiuo pagrindu, savaime suprantama, turėtų 
atitikti visus kitus šio reglamento aspektus.

Pakeitimas 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir
proporcingai siekiama teisėto tikslo.

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės. Valstybės narės teisės aktais taip 
pat turi būti laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų pagal šį 
reglamentą ir tarptautines sutartis, kurių 
valstybė narė yra nusprendusi paisyti. 
Galiausiai valstybė narė įpareigota 
įvertinti ir nuspręsti, ar nacionalinės 
teisės aktais proporcingai siekiama teisėto 
tikslo, ar teisėtas tikslas galėtų būti
pasiektas mažiau privatumą 



PE506.146v01-00 28/159 AM\928600LT.doc

LT

pažeidžiančiais sprendimais.

Or. en

Pakeitimas 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir 
proporcingai siekiama teisėto tikslo.

Sąjungos ir valstybės narės teisės aktais 
turi būti siekiama ginti viešąjį interesą arba 
jie reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų 
teisės ir laisvės, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir 
proporcingai siekiama teisėto tikslo.

Or. es

Pagrindimas

Paskutinėje 3 dalies pastraipoje pateikiami reikalavimai, kuriuos nustatydamos teisinius 
duomenų tvarkymo pagrindus pagal 1 dalies c ir e punktus teisiškai privalo atitikti valstybės 
narės. Mūsų nuomone, šiuos reikalavimus, kurie yra gana akivaizdūs, turėtų atitikti ne tik 
valstybės narės, bet ir Sąjunga.

Pakeitimas 935
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir 
proporcingai siekiama teisėto tikslo.

Sąjungos ir valstybės narės teisės aktais 
turi būti siekiama ginti viešąjį interesą arba 
jie reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų 
teisės ir laisvės, laikomasi esminių
pagrindinių teisių ir laisvių, ypač teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir 
proporcingai siekiama teisėto tikslo.

Or. de
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Pagrindimas

ES teisės aktai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus. Pagal 1 straipsnio 2 dalį jais turėtų 
būti atsižvelgiama į esmines pagrindinių teisių ir laisvių, ypač teisės į asmens duomenų 
apsaugą, nuostatas.

Pakeitimas 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės
ir laisvės, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir 
proporcingai siekiama teisėto tikslo.

Šiose nuostatose gali būti toliau 
tikslinamas duomenų tvarkymo 
teisėtumas, pirmiausia susijęs su 
duomenų valdytoju, duomenų tvarkymo 
tikslu ir tokio tikslo apribojimu, duomenų 
pobūdžiu ir duomenų subjektais, 
tvarkymo operacijomis ir procedūromis, 
asmens duomenų gavėjais ir saugojimo 
trukme. Sąjungos ir valstybės narės teisės 
aktų nuostatomis turi būti siekiama 
apsaugoti kitų teises ir laisves, turi būti 
laikomasi esminių pagrindinių teisių ir 
pagrindinių laisvių, ypač teisės į asmens 
duomenų apsaugą, nuostatų ir tinkamai
siekiama teisėto tikslo tvarkant duomenis.

Or. en

Pakeitimas 937
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir

Tokiais teisės aktais numatomos 
priemonės, tinkamos duomenų subjekto 
teisėtiems interesams apsaugoti, jais turi 
būti siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
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proporcingai siekiama teisėto tikslo. ir laisvės, proporcingai siekiama teisėto 
tikslo ir jie turi būti būtini demokratinėje 
visuomenėje.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos teisės aktai taip pat turėtų atitikti tokius minimalius standartus. Remiantis 
papildoma nuoroda į tai, kas būtina demokratinėje visuomenėje, supažindinama su 
nusistovėjusiu minimaliu standartu. Turėtų būti įgyvendintos tinkamos priemonės, susijusios 
su neslaptais ir slaptais duomenimis, todėl šis papildymas perkeliamas iš 9 straipsnio 2 dalies 
g punkto.

Pakeitimas 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalies f punkte nurodytu duomenų 
tvarkymo atveju duomenų valdytojas 
duomenų subjektą aiškiai informuoja apie 
tai ir apie duomenų subjekto teises 
nesutikti pagal 19 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Reikia sugriežtinti skaidrumo ir informavimo reikalavimus.

Pakeitimas 939
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti 
asmens duomenys, duomenų tvarkymas 
turi būti grindžiamas bent vienu iš 

Išbraukta.
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1 dalies a–e punktuose nurodytų teisinių 
pagrindų. Tai ypač taikytina bet kokiems 
sutarties nuostatų ir bendrųjų sutarties 
sudarymo sąlygų pakeitimams.

Or. en

Pakeitimas 940
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti 
asmens duomenys, duomenų tvarkymas 
turi būti grindžiamas bent vienu iš 
1 dalies a–e punktuose nurodytų teisinių 
pagrindų. Tai ypač taikytina bet kokiems 
sutarties nuostatų ir bendrųjų sutarties 
sudarymo sąlygų pakeitimams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

4 dalis turėtų būti išbraukta, nes siekiant pakeisti tikslą bet kuriuo atveju turi būti taikomas 
vienas iš 1 dalyje nurodytų teisinių pagrindų. Direktyvoje 95/46/EB taip pat neleidžiama 
keisti tikslo, taigi čia turėtų būti išsaugotas šis apsaugos lygis.

Pakeitimas 941
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti 
asmens duomenys, duomenų tvarkymas 
turi būti grindžiamas bent vienu iš 
1 dalies a–e punktuose nurodytų teisinių 

Išbraukta.
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pagrindų. Tai ypač taikytina bet kokiems 
sutarties nuostatų ir bendrųjų sutarties 
sudarymo sąlygų pakeitimams.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta dalis gali būti pagrįstai interpretuojama kaip pažeidžianti tikslu paremto duomenų 
tvarkymo principą. Direktyvoje 95/46/EB taip keisti tikslo neleidžiama.

Pakeitimas 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti 
asmens duomenys, duomenų tvarkymas 
turi būti grindžiamas bent vienu iš 
1 dalies a–e punktuose nurodytų teisinių 
pagrindų. Tai ypač taikytina bet kokiems 
sutarties nuostatų ir bendrųjų sutarties 
sudarymo sąlygų pakeitimams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 943
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
e punktuose nurodytų teisinių pagrindų.
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 

4. Asmens duomenys negalėtų būti toliau 
tvarkomi, jei planuojamas tikslas, dėl 
kurio asmens duomenys bus tvarkomi, 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys.
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sąlygų pakeitimams.
Duomenų valdytojas privalo įvertinti 
tikslų suderinamumą, atsižvelgdamas į:
a) planuojamo ir pirminio duomenų 
tvarkymo ryšį;
b) susijusių duomenų pobūdį;
c) planuojamo duomenų tvarkymo 
pasekmes duomenų subjektams ar 
trečiosioms šalims;
d) pirminiam duomenų rinkimui 
naudotus būdus ir priemones;
e) bet kokias tinkamas duomenų valdytojo 
nurodytas apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti patikslinta tolesnio duomenų tvarkymo suderinamumo sąvoka, kad vertinant 
duomenų tvarkymo pradinio ir planuojamo tikslų suderinamumą duomenų valdytojams būtų 
suteikta minimali pagalba ir gairės.

Pakeitimas 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
e punktuose nurodytų teisinių pagrindų. 
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
fa punktuose nurodytų teisinių pagrindų. 
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas dėl to, kad įtrauktas fa punktas (naujas).
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Pakeitimas 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
e punktuose nurodytų teisinių pagrindų. 
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalyje
nurodytų teisinių pagrindų. Tai ypač 
taikytina bet kokiems sutarties nuostatų ir 
bendrųjų sutarties sudarymo sąlygų 
pakeitimams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paimtas iš ITRE ir IMCO komitetų nuomonės.

Pakeitimas 946
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti 
asmens duomenys, duomenų tvarkymas 
turi būti grindžiamas bent vienu iš 1 dalies 
a–e punktuose nurodytų teisinių pagrindų. 
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
skiriasi nuo tikslo, kuriuo buvo rinkti 
asmens duomenys, duomenų tvarkymas 
turi būti grindžiamas bent vienu iš 1 dalies 
a–e punktuose nurodytų teisinių pagrindų. 
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

Or. es
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Pakeitimas 947
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
e punktuose nurodytų teisinių pagrindų. 
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
f punktuose nurodytų teisinių pagrindų. Tai 
ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

Or. de

Pakeitimas 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
e punktuose nurodytų teisinių pagrindų. 
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
f punktuose nurodytų teisinių pagrindų. Tai 
ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

Or. en

Pakeitimas 949
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
e punktuose nurodytų teisinių pagrindų. 
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

4. Asmens duomenys negali būti toliau 
tvarkomi, jei planuojamas tikslas, kuriuo 
bus tvarkomi asmens duomenys,
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys. Duomenų valdytojas privalo 
įvertinti tikslų suderinamumą, 
atsižvelgdamas į:

a) planuojamo ir pirminio duomenų 
tvarkymo ryšį;
b) susijusių duomenų pobūdį;
c) planuojamo duomenų tvarkymo 
pasekmes duomenų subjektams ar 
trečiosioms šalims;
d) pirminiam duomenų rinkimui 
naudojamus būdus ir priemones;
e) bet kokias tinkamas duomenų valdytojo 
nurodytas apsaugos priemones.

Or. en

Pakeitimas 950
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais ar moksliniais 
tikslais nėra laikomas nesuderinamu, 
jeigu duomenų valdytojas nurodė visas 
būtinas atsargumo priemones, kad 
užtikrintų, jog asmens duomenis galima 
toliau tvarkyti tik šiais konkrečiais 
tikslais;

Or. en
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Pakeitimas 951
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas 
istoriniais, statistiniais ar moksliniais 
tikslais nėra laikomas nesuderinamu, 
jeigu duomenų valdytojas nurodė visas 
būtinas atsargumo priemones, kad 
užtikrintų, jog asmens duomenis galima 
toliau tvarkyti tik šiais konkrečiais 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 952
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas 
draudžiamas, jei duomenų tvarkymas 
nesuderinamas su jokiu teisiniu, 
profesiniu ar kitu privalomu 
įsipareigojimu saugoti paslaptį.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti patikslinta tolesnio duomenų tvarkymo suderinamumo sąvoka, kad vertinant 
duomenų tvarkymo pradinio ir planuojamo tikslų suderinamumą duomenų valdytojams būtų 
suteikta minimali pagalba ir gairės.

Pakeitimas 953
Jan Mulder
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas 
draudžiamas, jei duomenų tvarkymas 
nesuderinamas su jokiu teisiniu, 
profesiniu ar kitu privalomu 
įsipareigojimu saugoti paslaptį.

Or. en

Pakeitimas 954
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti patikslinta tolesnio duomenų tvarkymo suderinamumo sąvoka, kad vertinant 
duomenų tvarkymo pradinio ir planuojamo tikslų suderinamumą duomenų valdytojams būtų 
suteikta minimali pagalba ir gairės.

Pakeitimas 955
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 956
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl duomenų tvarkymo teisėtumo yra pagrindinės duomenų apsaugos taisyklių 
nuostatos. Kadangi deleguotieji aktai gali būti taikomi tik neesminėms reglamento 
nuostatoms, 5 dalis turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

5 dalis yra perteklinė, nes pagal ją daromas poveikis pagrindiniams reglamento aspektams. 
Klausimas dėl šių elementų turėtų būti sprendžiamas remiantis pačiu reglamentu.

Pakeitimas 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

6 straipsnis yra konkretus ir papildomi patikslinimai remiantis deleguotaisiais aktais 
nebūtini.

Pakeitimas 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 960
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 961
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 

Išbraukta.
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sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimuose pateikiamos aiškesnės gairės ir užtikrinamas duomenų valdytojo teisėtu interesu 
grindžiamo duomenų tvarkymo teisinis tikrumas. 4 dalis turėtų būti išbraukta, nes siekiant 
pakeisti tikslą bet kuriuo atveju turi būti taikomas vienas iš 1 dalyje nurodytų teisinių 
pagrindų. Direktyvoje 95/46/EB taip pat neleidžiama keisti tikslo, taigi čia turėtų būti 
išsaugotas šis apsaugos lygis.

Pakeitimas 962
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaktualu dėl 6 straipsnio 1 dalies f punkto, 1a ir 1b dalių.

Pakeitimas 963
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 

Išbraukta.
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nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Or. en

Pakeitimas 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 965
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 
asmens duomenų tvarkymu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiga įrodyti, kad duomenų subjektas
sutiko su jo asmens duomenų tvarkymu 
nustatytiems tikslams, tenka duomenų 
valdytojui.

1. Pareiga įrodyti, kad duomenų subjektas, 
deramai iš anksto arba laiku informuotas 
duoti sutikimą su jo asmens duomenų 
tvarkymu nustatytiems tikslams, tenka 
duomenų valdytojui.

Or. es

Pakeitimas 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis



AM\928600LT.doc 45/159 PE506.146v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiga įrodyti, kad duomenų subjektas 
sutiko su jo asmens duomenų tvarkymu 
nustatytiems tikslams, tenka duomenų 
valdytojui.

1. Kai duomenys tvarkomi pagal 
6 straipsnio 1 dalies a punktą, pareiga
įrodyti, kad duomenų subjektas sutiko su jo 
asmens duomenų tvarkymu nustatytiems 
tikslams, tenka duomenų valdytojui.

Or. en

Pagrindimas

Papildomas patikslinimas siekiant suderinti šį straipsnį su 6 straipsniu.

Pakeitimas 969
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas turi 
būti išreikštas rašytiniu pareiškimu, 
susijusiu ir su kitu klausimu, 
reikalavimas duoti sutikimą turi būti 
pateiktas aiškiai atskyrus nuo to kito 
klausimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 970
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas turi 
būti išreikštas rašytiniu pareiškimu, 
susijusiu ir su kitu klausimu, reikalavimas 
duoti sutikimą turi būti pateiktas aiškiai 
atskyrus nuo to kito klausimo.

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas turi 
būti išreikštas rašytiniu ar elektroniniu
pareiškimu, susijusiu ir su kitu klausimu, 
reikalavimas duoti sutikimą turi būti 
pateiktas aiškiai atskyrus nuo to kito 
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klausimo.

Or. en

Pakeitimas 971
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas turi 
būti išreikštas rašytiniu pareiškimu, 
susijusiu ir su kitu klausimu, reikalavimas 
duoti sutikimą turi būti pateiktas aiškiai 
atskyrus nuo to kito klausimo.

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas turi 
būti išreikštas rašytiniu pareiškimu, 
susijusiu su visiškai nauju, atskiru ar 
nesusijusiu klausimu, reikalavimas duoti 
sutikimą turi būti pateiktas aiškiai atskyrus 
nuo to kito klausimo.

Or. en

Pakeitimas 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas turi 
būti išreikštas rašytiniu pareiškimu, 
susijusiu ir su kitu klausimu, 
reikalavimas duoti sutikimą turi būti 
pateiktas aiškiai atskyrus nuo to kito 
klausimo.

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas 
pareiškiamas duomenų valdytojo rašytiniu 
pareiškimu, tokie pareiškimai turi atitikti 
šias sąlygas:

a) vartojama kalba turi būti tokia 
paprasta, lakoniška ir skaidri, kiek tai 
racionaliai įmanoma, ir turinys turi būti 
tinkamai išdėstytas;
b) neturi būti sąlygų, kurių neįmanoma 
pagrįstai tikėtis ar kurios yra labai 
nenaudingos, ir
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c) jei esama neaiškumų ar prieštaravimų, 
turinys turi būti aiškinamas duomenų 
subjekto naudai.
Sąlygos, kuriomis iš dalies pažeidžiamas 
šis reglamentas, yra visiškai niekinės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu nesama jokių gairių, kaip turėtų būti raštu dėstomas toks turinys, kad tai būtų 
tinkamas informacija pagrįsto sutikimo pagrindas. Duomenų subjektai dažnai susiduria su 
itin neaiškiu, ištęstu ar sudėtingu turiniu – dėl to duomenų subjektai negali jo perskaityti ir 
suprasti. Siekiant spręsti šią problemą, pakeitimu įtraukiami nusistovėję principai dėl 
nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse. Be to, aiškinant reglamentą taip sudaromos sąlygos 
remtis ilgalaike teismo praktika.

Pakeitimas 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas turi 
būti išreikštas rašytiniu pareiškimu, 
susijusiu ir su kitu klausimu, reikalavimas 
duoti sutikimą turi būti pateiktas aiškiai 
atskyrus nuo to kito klausimo.

2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas turi 
būti išreikštas rašytiniu pareiškimu, 
susijusiu ir su kitu klausimu, reikalavimas 
duoti sutikimą turi būti pateiktas aiškiai 
atskyrus nuo to kito klausimo. Duomenų 
subjekto leidimas gali būti perduodamas 
elektroniniu būdu, ypač teikiant 
informacinės visuomenės paslaugas.

Or. pl

Pakeitimas 974
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei duomenys renkami siekiant juos 
tvarkyti davus sutikimą tik 
automatizuotomis priemonėmis, kaip
nustatyta pagal 2a dalį, o pseudonimai 
vėliau neteisėtai siejami su kitais 
asmeniniais identifikatoriais, kuriuos 
naudojant leidžiama tiesiogiai nustatyti 
duomenų subjekto tapatybę pagal 
4 straipsnio 1 dalį, tuomet tai yra asmens 
duomenų pažeidimas, kuris, tikėtina, 
neigiamai paveiks duomenų subjekto 
privatumo apsaugą. Apie pažeidimus turi 
būti pranešama pagal 31 ir 
32 straipsniuose nustatytą tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Kai duomenų subjektas palaiko ryšius su tarnyba, pseudonimus galima identifikuoti dar kartą 
įvedant kitus asmens duomenis arba, pavyzdžiui, atidarant el. pašto laišką su įdėtuoju vaizdu 
(angl. web bug), pagal kurį el. pašto adresas susiejamas su jau surinktais pseudoniminiais 
duomenimis. Jei sutikimas gautas tik automatizuotomis priemonėmis remiantis 7 straipsnio 
2 dalies a punkto nuostatomis dėl paprastesnių pseudoniminiams duomenims taikomų sąlygų, 
ši praktika yra neteisėta ir turėtų būti laikoma asmens duomenų pažeidimu.

Pakeitimas 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sutikimas dar kartą patvirtinamas 
praėjus dvejiems metams; šito nepadarius 
jis nustoja galioti.

Or. en

Pakeitimas 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3. Nepažeisdamas esamų duomenų 
subjekto sutartinių įsipareigojimų, 
duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Tai, kad 
dėl sutikimo atšaukimo gali būti nutraukti 
santykiai su duomenų valdytoju, yra 
teisėta.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio kitiems sutartiniams 
duomenų subjekto įsipareigojimams. Be to, dėl to gali būti nutraukiama sutartis, kurios 
vykdyti kitu atveju būtų neįmanoma.

Pakeitimas 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3. Nepažeisdamas esamų duomenų 
subjekto sutartinių įsipareigojimų, 
duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Tai, kad 
dėl sutikimo atšaukimo gali būti nutraukti 
santykiai su duomenų valdytoju, yra 
teisėta.

Or. en
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Pakeitimas 978
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, ir duomenų tvarkymo 
kitais 6 straipsnio 1 dalyje nurodytais 
tikslais teisėtumui.

Or. en

Pakeitimas 979
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 
Užtikrinama, kad galimybe atšaukti 
sutikimą būtų lengva pasinaudoti ir kad 
praktiškai tai nebūtų sudėtingiau negu 
duoti sutikimą.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad asmenys turėtų turėti galimybę atšaukti savo sutikimą 
tomis pačiomis sąlygomis, kokiomis jis buvo suteiktas, nededant papildomų pastangų ar 
neskiriant daugiau laiko.



AM\928600LT.doc 51/159 PE506.146v01-00

LT

Pakeitimas 980
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 
Atsižvelgiant į sąžiningumo principą, 
atšaukti sutikimo neleidžiama, kai jis 
būtinas sutarčiai įvykdyti.

Or. de

Pakeitimas 981
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, arba teisėto duomenų 
tvarkymo gavus sutikimą, pvz., įrašų 
saugojimo arba su sveikata susijusių, 
istorinių, statistinių ar mokslinių tyrimų, 
teisėtumui.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas apima atvejus, kai esama teisėtos duomenų saugojimo priežasties.

Pakeitimas 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Duomenų subjektui atšaukus 
sutikimą, duomenų valdytojas gali 
atsisakyti toliau teikti paslaugas, jei 
duomenis tvarkyti būtina siekiant suteikti 
paslaugą arba užtikrinti atitinkamo lygio 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 983
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis 7 straipsnio 4 dalimi leidžiamas labai platus aiškinimas ir pagal ją abejojama, ar 
praktiškai įmanoma gauti galiojantį sutikimą. 4 straipsnio 8 dalyje jau apibrėžta, kad 
duomenų subjekto sutikimas turi būti suteikiamas laisvai. Todėl reikalauti balanso nebūtina.

Pakeitimas 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 987
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 989
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų
valdytojo padėties disbalansas.

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas. Tai 
netaikoma valdžios institucijų ar 
darbdavio galimybėms tvarkyti asmens 
duomenis remiantis piliečio ar darbuotojo 
sutikimu.

Or. en
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Pagrindimas

Valdžios institucijų ir piliečių santykiams būdingas galios disbalansas, paremtas valdžios 
institucijų atliekamų užduočių apimtimi ir pobūdžiu. Duomenų subjekto labui sutikimu 
paremtas duomenų tvarkymas taikomas ir valdžios institucijoms, kadangi sutikimui duoti 
būtinas aktyvus piliečio dalyvavimas ir taip duomenų tvarkytojui sudaroma galimybė suteikti 
subjektui informacijos.

Pakeitimas 990
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

4. Sutikimas paprastai nelaikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu tais atvejais, kai yra 
didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties nepriklausomybės 
disbalansas.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdus disbalansas yra per daug miglotas terminas ir žodis nepriklausomybė geriau 
atspindi šioje dalyje numatytą tikslą.

Pakeitimas 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas. Negali būti 
didelio disbalanso, kai duomenys 
tvarkomi palaikant darbo santykius arba 
apsaugos nuo rizikos sutarčių atvejais.

Or. en
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Pakeitimas 992
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

4. Paprastai sutikimas nelaikomas 
galiojančiu duomenų tvarkymo teisiniu 
pagrindu, kai yra didelis duomenų subjekto 
ir duomenų valdytojo padėties disbalansas.

Or. en

Pagrindimas

Net situacijose, išvardintose 34 konstatuojamoje dalyje, pvz., palaikant darbo santykius, gali 
pasitaikyti atvejų, kai duomenų subjektas gali turėti teisę, kad jo duomenys būtų tvarkomi 
sutikus laisva valia.

Pakeitimas 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, jei 
dėl didelio duomenų valdytojo ir duomenų 
subjekto padėties disbalanso jis buvo 
suteiktas savanoriškai pagal 4 straipsnio 
8 dalį.

Or. en

Pakeitimas 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas arba 
priverstiniai santykiai. Paciento ir 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo 
santykiai nelaikomi ypač nesuderintais 
arba priverstiniais santykiais.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas savaime suprantamas.

Pakeitimas 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas arba kai 
tikslinis duomenų tvarkymas yra 
neproporcingas gautam sutikimui.

Or. en

Pakeitimas 996
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
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yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas. Šiuo atveju 
turėtų būti atsižvelgta į duomenų subjektų 
interesus.

Or. de

Pakeitimas 997
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Sutikimas, kaip tvarkymo pagrindas, 
netenka teisinės galios iš karto, kai tik 
asmens duomenų nebereikia tvarkyti tuo 
tikslu, kuriuo jie buvo iš pradžių surinkti. 
Kai numatyto tikslo nustatymas negali 
būti aiškiai apibrėžtas, duomenų 
valdytojas nors vieną kartą per metus 
pagal 14 straipsnį pateikia duomenų 
subjektui informaciją ir duomenų 
subjekto prašo patvirtinti pirminį 
sutikimą. Jei duomenų subjektas neatsako 
teigiamai, turėtų būti manoma, kad 
antrųjų kalendorinių metų po pirmojo 
tvarkymo pabaigoje pirminis sutikimas 
nebeturi teisinių pasekmių.

Or. en

Pakeitimas 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Mokslinės tyrimų veiklos (įskaitant 
visuomenės sveikatą, medicinos ir 
socialinį mokslą) tikslais sutikimas turėtų 
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neprieštarauti Direktyvos 2001/20/EB 
nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti teisinį aiškumą, kai prioritetine tvarka taikoma sutikimo, 
susijusio su klinikiniais tyrimais, sistema. Kai įsigalios klinikinių tyrimų reglamentas, turėtų 
būti laikomasi atitinkamų nuostatų (šiuo metu 5 skyriaus nuostatos) siekiant gauti informuoto 
asmens sutikimą.

Pakeitimas 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Reikalaujamoje sutikimo formoje 
atsispindi 5a, 5b ir 5c straipsniuose 
nustatyti principai, taip pat ir duomenų 
apsaugos rizikos analizės rezultatai, 
nurodyti 33 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1000
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Sutikimas priklauso nuo tikslų ir 
netenka galios, kai nebeturi tikslo; 
sutikimas taip pat nebegalioja, kai 
duomenų subjektas bendru ir abstrakčiu 
būdu sutinka su neapibrėžtos ir 
nenuspėjamos formos duomenų 
tvarkymu.

Or. de
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Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad subjektai nebūtų priversti pasirašyti „neužpildytus 
čekius“, tokiu būdu duodami laiko apribojimų neturintį sutikimą visiems duomenų tvarkymo, 
kuris gali apimti ir perdavimą trečiosioms šalims, ir trečiųjų šalių atliekamą duomenų 
tvarkymą, būdams.

Pakeitimas 1001
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija įgaliojama, paprašiusi 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
nuomonės, pagal 86 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus ir jais nustatyti 
išsamesnius 2a dalyje nurodytų techninių 
standartų reikalavimus ir sąlygas bei 
paskelbti, kad techninis standartas 
atitinka šį reglamentą ir yra bendrai 
priimtas Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 1002
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Nepaveikiamos valstybių narių taisyklės,
reglamentuojančios ketinimų deklaracijų 
ir sutarčių galiojimą.

Or. de
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Pakeitimas 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Paslaugų teikėjų pasiūla neturi būti 
susieta su sutikimu dėl duomenų 
tvarkymo, kuris nėra būtinas paslaugų 
teikėjui.

Or. en

Pagrindimas

Naudojimasis paslaugomis negali būti priklausomas nuo sutikimo vykdyti nevaržomą 
duomenų tvarkymą.

Pakeitimas 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Sutikimą galima gauti tik duomenų 
tvarkymui, kuris yra teisėtas ir todėl nėra 
neproporcingas jo tikslui. Sutikimas 
neturi galiojančio teisinio pagrindo, kai 
juo ketinama duomenų valdytojui duoti 
galimybę atidžiai peržiūrėti susijusių 
asmenų kontaktų sąrašą siekiant surinkti 
trečiųjų asmenų asmeninius duomenis.

Or. fr

Pagrindimas

Daugelis internetinių paslaugų teikėjų naudojasi vartotojų kontaktiniais sąrašais. Taisyklėse 
nustatoma, kad tuo atveju, jei vartotojas davė sutikimą peržiūrėti jo kontaktų sąrašą, 
neįvykdomas joks pažeidimas. Tačiau vartotojas turi ir duomenų, susijusių su kitais 
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vartotojais (elektroninio pašto adresas, adresai, telefono numeriai), ir šie duomenys patenka į 
duomenų bazes be pastarųjų sutikimo.

Pakeitimas 1005
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1006
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
14 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės prekės ir
paslaugos, asmens duomenų tvarkymas yra 
teisėtas, tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė 
arba tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai 
arba teisėtas atstovas. Duomenų 
valdytojas, atsižvelgdamas į turimas 
technologijas, deda tinkamas pastangas, 
kad gautų įrodomą sutikimą. Būdai 
įrodomam sutikimui gauti neturi būti 
priežastis toliau tvarkyti asmens 
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duomenis, jeigu priešingu atveju tai 
nebūtų būtina.

Or. hu

Pakeitimas 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais vaiko, kuriam 
tiesiogiai siūlomos prekės ir paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
teisėtas atstovas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 1008
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
15 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.
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Or. de

Pakeitimas 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
16 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
teisėtas atstovas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą. Būdai įrodomam 
sutikimui gauti neturi būti priežastis 
toliau tvarkyti asmens duomenis, jeigu 
priešingu atveju tai nebūtų būtina.

Or. en

Pakeitimas 1010
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
prekės ar paslaugos, asmens duomenų 
tvarkymas yra teisėtas, tik jeigu ir tiek, 
kiek sutikimą davė arba tvarkyti duomenis 
leido vaiko tėvai arba teisėtas atstovas. 
Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į 
turimas technologijas, deda tinkamas 
pastangas, kad gautų įrodomą sutikimą. 
Būdai įrodomam sutikimui gauti neturi 
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būti priežastis toliau tvarkyti asmens 
duomenis, jeigu priešingu atveju tai 
nebūtų būtina.

Or. en

Pakeitimas 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
paslaugos, asmens duomenų tvarkymas yra 
teisėtas, tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė 
arba tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai 
arba globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
15 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
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įrodomą sutikimą. įrodomą sutikimą.

Or. fr

Pakeitimas 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas, nepažeidžiant 6 straipsnio 
1 dalies nuostatų. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad praneštų ir
gautų reikšmingą, įrodomą sutikimą (pvz., 
gauti sutikimą iš tėvų arba globėjų 
elektroninio pašto).

Or. en

Pakeitimas 1014
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
18 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos 
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas naudojant tėvų ar globėjų 
el. pašto adresą. Duomenų valdytojas, 
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atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Informacija, kuria siekiama išreikšti 
sutikimą, turėtų būti pateikiama aiškia ir 
pagal amžių tinkama kalba, kuri būtų 
lengvai suprantama vyresniam nei 
13 metų amžiaus vaikui.

Or. en

Pakeitimas 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei teikiant informacinės visuomenės 
paslaugą socialinių tinklų priemonės 
tampa prieinamos vaikams, imamasi 
konkrečių priemonių jų gerovei 
apsaugoti, taip pat užtikrinama, kiek tai 
įmanoma, kad jiems būtų žinoma asmenų, 
su kuriais jie bendrauja, tapatybė.

Or. en
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Pakeitimas 1017
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Būdai gauti reikšmingą sutikimą 
neturėtų paskatinti papildomai tvarkyti 
susijusio vaiko asmens duomenų.

Or. en

Pakeitimas 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Būdai gauti reikšmingą sutikimą 
neturėtų paskatinti papildomai tvarkyti 
susijusio vaiko asmens duomenų.

Or. en

Pakeitimas 1019
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 1 dalyje nurodyti reikalavimai 
netaikomi, kai 1 dalyje nurodytos 
paslaugos yra ypač pritaikytos ir tinkamos 
vaikui ir apie jas buvo pranešta bei jos 
buvo patikrintos atitinkamų nacionalinių 
institucijų.

Or. en
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Pakeitimas 1020
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis nedaro poveikio bendrajai 
valstybių narių sutarčių teisei, kaip antai 
su vaiku sudaromos sutarties galiojimo, 
sudarymo arba pasekmių normoms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalis netaikoma, kai informacinės 
visuomenės paslaugos, tiesiogiai siūlomos 
vaikui, yra tiesiog jauniems žmonėms, 
patekusiems į sunkią padėtį, teikiamos 
prevencinio pobūdžio ir 
konsultuojamosios paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Vaikams siūlant kai kurias informacinės visuomenės teikiamas paslaugos remiamasi 
galimybe, kad vaikai paslaugomis naudosis be tėvų sutikimo. Pvz., internetinių pokalbių 
svetainių seksualinio išnaudojimo aukų atvejais. Nesant leidžiančios nukrypti nuostatos šiais 
atvejais kai kurios konsultuojančios tarnybos, padedančios vaikams, kai tėvai ar teisiniai 
atstovai gali būti glaudžiai susiję su vaiko problema, nebegalės padėti. Taip pat žiūrėti į 
29a (naujos) konstatuojamosios dalies formuluotę.
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Pakeitimas 1022
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus 
ir reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus 
ir reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas specialias priemones.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus 
ir reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1025
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus 
ir reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas specialias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 

Išbraukta.
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nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus 
ir reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas specialias priemones.

Or. en

Pakeitimas 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus 
ir reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas specialias priemones.

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti 1 dalyje nurodytų įrodomo 
sutikimo specifinių gavimo būdų 
standartines formas.

Or. en

Pagrindimas

Horizontaliu pakeitimu visi įgyvendinimo aktai pakeičiami deleguotaisiais aktais siekiant 
užtikrinti Europos Parlamento visapusišką įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesą.

Pakeitimas 1028
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus ir 

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus ir 
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reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas specialias priemones.

reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 1029
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
įrodomo sutikimo gavimo būdų kriterijus ir 
reikalavimus. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija svarsto labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas 
specialias priemones.

3. Komisija, paprašiusi Europos duomenų 
apsaugos tarnybos nuomonės, įgaliojama 
pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais nustatyti išsamesnius dalyje 
nurodytų įrodomo sutikimo gavimo būdų 
kriterijus ir reikalavimus. Naudodamasi 
šiuo įgaliojimu, Komisija svarsto labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas specialias priemones.

Or. en

Pakeitimas 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1, 2 ir 3 dalys netaikomos, kai vaiko 
asmens duomenų tvarkymas susijęs su jų 
sveikatos būkle ir kai valstybės narės 
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 
teisės aktuose pirmenybė teikiama asmens 
brandumui ir gebėjimui priimti 
sprendimus, o ne fiziniam amžiui.

Or. en
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Pagrindimas

Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos atžvilgiu vaiko tėvų ar globėjų leidimas būtų 
nereikalingas tuo atveju, jei vaikas būtų subrendęs ir gebėtų pats priimti sprendimus. JK 
12 metų amžiaus ar vyresnis vaikas laikomas pakankamai suaugusiu ir subrendusiu, kad 
galėtų naudotis teise priimti sprendimą, kuriuo nurodytų, kas gali prieiti prie jo sveikatos 
įrašų. Vaiko teisių apsaugos bylose ne visada tėvų ar globėjų teisė susipažinti su duomenimis 
atitinka duomenų subjekto interesus, ir į tai turi būti atsižvelgta teisės aktuose.

Pakeitimas 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti specialių 
1 dalyje nurodyto įrodomo sutikimo 
gavimo būdų standartines formas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti specialių 
1 dalyje nurodyto įrodomo sutikimo 
gavimo būdų standartines formas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Horizontaliu pakeitimu visi įgyvendinimo aktai pakeičiami deleguotaisiais aktais siekiant 
užtikrinti Europos Parlamento visapusišką įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesą.

Pakeitimas 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti specialių 
1 dalyje nurodyto įrodomo sutikimo 
gavimo būdų standartines formas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1034
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti specialių 
1 dalyje nurodyto įrodomo sutikimo 
gavimo būdų standartines formas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1035
Manfred Weber
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti specialių 
1 dalyje nurodyto įrodomo sutikimo 
gavimo būdų standartines formas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

4. Komisija nustato specialių 1 dalyje 
nurodyto įrodomo sutikimo gavimo būdų 
standartines formas. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Teisnumo amžius ES dažniausiai yra 18 metų. Išskirtiniais atvejais teisnumo ir baudžiamosios 
atsakomybės amžius laikantis tam tikrų sąlygų yra 14 ar 15 metų. 13 metų amžiaus 
nustatymas yra sutartinis ir netinkamas atsižvelgiant į poreikį apsaugoti vaiko teises. 
Atitinkamai būtų tikslingiau pakelti amžiaus ribą iki 15 metų. 4 pastraipai reikalingas 
pakeitimas siekiant užtikrinti teisinį tikrumą teikėjams, susijusį su sutikimo gavimu.

Pakeitimas 1036
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kiekvienas vaikas gali laisvai pasakyti, 
ką jis mano ir ieškoti bei gauti visų rūšių 
informaciją, jeigu tai daro nepažeisdamas 
įstatymų.

Or. en

Pagrindimas

JT vaiko teisių konvencija.

Pakeitimas 1037
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Kiekvienas vaikas turi teisę į 
privatumą. Įstatymai turi apsaugoti vaiko 
asmeninį, šeimyninį gyvenimą.

Or. en

Pagrindimas

JT vaiko teisių konvencija.

Pakeitimas 1038
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Kiekvienas vaikas turi teisę į patikimą 
žiniasklaidos informaciją. Tai turėtų būti 
vaikui suprantama informacija. Valstybių 
narių vyriausybės privalo padėti apsaugoti 
vaikus nuo jiems pakenkti galinčios 
medžiagos.

Or. en

Pagrindimas

JT vaiko teisių konvencija.

Pakeitimas 1039
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
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kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą, baudžiamuosius nusikaltimus, 
įskaitant nusikaltimus ir veiklas, dėl kurių 
nebuvo priimtas apkaltinamasis 
nuosprendis, rimtas socialines problemas 
ar susijusias saugumo priemones.

Or. en

Pakeitimas 1040
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar filosofinį 
tikėjimą, seksualinę orientaciją,
priklausymą profesinėms sąjungoms ir 
dalyvavimą jų veikloje, taip pat genetinius 
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą, arba teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Į tikslą prieiti prie darbininkų asmens duomenų turėtų įeiti ir bet kokia profesinių sąjungų 
veikla.

Pakeitimas 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, 
dideles socialines problemas, taip pat 
genetinius duomenis arba duomenis apie 
sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba teistumą 
ar su juo susijusias saugumo priemones.

Or. en

Pakeitimas 1042
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
seksualinę orientaciją arba lyties tapatybę,
priklausymą profesinėms sąjungoms ir 
dalyvavimą jų veikloje, taip pat genetinius 
ar biometrinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 1043
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
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kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, 
genetinius duomenis arba duomenis apie 
lytinį gyvenimą ir asmens duomenų 
tvarkymą, kurį vykdant gali būti atskleista 
su sveikata susijusi informacija.

Or. en

Pakeitimas 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms ir 
dalyvavimą jų veikloje, taip pat genetinius 
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą, arba teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones.

Or. de

Pakeitimas 1045
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar filosofinį 
tikėjimą, seksualinę orientaciją arba lyties 
tapatybę, priklausymą profesinėms 
sąjungoms ir dalyvavimą jų veikloje, taip 
pat genetinius ar biometrinius duomenis 
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priemones. arba duomenis apie sveikatą ar lytinį 
gyvenimą, arba teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 4 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat finansinius duomenis, genetinius 
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą, arba teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones.

Or. en

Pakeitimas 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektas sutiko, kad tokie 
asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 
7 ir 8 straipsniuose nustatytų sąlygų, 
išskyrus, kai Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktuose numatyta, kad 1 dalyje 
nurodyto draudimo duomenų subjektas 
negali panaikinti; arba

a) duomenų subjektas sutiko, kad tokie 
asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 
7 ir 8 straipsniuose nustatytų sąlygų, 
išskyrus, kai Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktuose numatyta, kad 1 dalyje 
nurodyto draudimo duomenų subjektas 
negali panaikinti. Įtraukiamos ir apsaugos 
priemonės, kuriomis siekiama užkirsti 
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kelią darbuotojų įtraukimui į „juodąjį 
sąrašą“, pavyzdžiui, dėl jų veiklos 
profesinėse sąjungose; arba

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą reikia įtraukti siekiant išvengti, kad asmens duomenys būtų panaudoti prieš 
duomenų subjektą darbo santykių kontekste.

Pakeitimas 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tvarkyti duomenis reikia vykdant ar 
įgyvendinant sutartį, kurią duomenų 
subjektas yra sudaręs kaip viena iš šalių, 
arba duomenų subjekto reikalavimu 
norint imtis priemonių prieš sudarant 
sutartį;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis siekiant įgyvendinti ar 
pasirašyti sutartį, kaip pageidauja duomenų subjektas.

Pakeitimas 1049
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais, kuriuose 

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje arba sudarant kolektyvinius 
susitarimus darbo rinkoje, kiek tai 
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numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba

leidžiama Sąjungos arba nacionalinės 
teisės aktais, kuriuose numatytos 
atitinkamos apsaugos priemonės; arba

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais arba 
kolektyviniais susitarimais darbo rinkoje, 
kuriuose numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba

Or. en

Pakeitimas 1051
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais arba
kolektyviniais susitarimais, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba
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Or. en

Pakeitimas 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos priemonės 
užtikrinant pagrindines duomenų 
subjekto teises, pvz., teisę į 
nediskriminaciją; arba

Or. en

Pakeitimas 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais, su sąlyga, kad 
tai atitinka aiškiai apibrėžtą viešųjų 
interesų tikslą, gerbiama teisės į asmens 
duomenų apsaugą esmė, tai yra 
proporcinga pagal teisėtą siekiamą tikslą 
ir paisoma duomenų subjekto pagrindinių 
teisių ir interesų; arba

Or. en
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Pakeitimas 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės;

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, įskaitant kolektyvinius susitarimus 
dėl atlyginimo, kiek tai leidžiama Sąjungos 
arba nacionalinės teisės aktais, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės;

Or. de

Pakeitimas 1055
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto 
arba kito asmens interesai, kai duomenų 
subjektas dėl fizinių ar teisinių priežasčių 
negali duoti sutikimo; arba

c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų 
apsaugoti duomenų subjekto arba kito 
asmens interesai, kai duomenų subjektas 
dėl fizinių ar teisinių priežasčių negali 
duoti sutikimo; arba

Or. en

Pakeitimas 1056
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija ar kita pelno 
nesiekianti organizacija, vykdydami teisėtą 
veiklą ir taikydami tinkamas apsaugos 
priemones, ir su sąlyga, kad taip tvarkomi 
tik tos organizacijos narių ar buvusių narių 
arba asmenų, kurie reguliariai palaiko 
ryšius su šia organizacija dėl jos siekiamų 
tikslų, duomenys ir kad duomenys 
neperduodami už organizacijos ribų be 
duomenų subjektų sutikimo; arba

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis ar ginantis pagrindines 
žmogaus teises fondas, asociacija ar kita 
pelno nesiekianti organizacija, vykdydami 
teisėtą veiklą ir taikydami tinkamas 
apsaugos priemones, ir su sąlyga, kad taip 
tvarkomi tik tos organizacijos narių ar 
buvusių narių arba asmenų, kurie 
reguliariai palaiko ryšius su šia 
organizacija dėl jos siekiamų tikslų, 
duomenys ir kad duomenys neperduodami 
už organizacijos ribų be duomenų subjektų 
sutikimo; arba

Or. en

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės organizacijos pvz., pacientų organizacijos, ginančios pagrindines 
pacientų teises, dažnai dalyvauja moksliniuose tyrimuose ir taip pat gali sudaryti pacientų 
registrus, nepaisant dažnai ribotų finansinių išteklių. Tai pacientų organizacijų arba kitų 
pilietinės visuomenės organizacijų rengiamos iniciatyvos, kuriomis siekiama pagerinti 
sveikatos apsaugą arba pacientų teises, kadangi tai yra teisėta veikla.

Pakeitimas 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija ar kita pelno 
nesiekianti organizacija, vykdydami teisėtą 
veiklą ir taikydami tinkamas apsaugos 
priemones, ir su sąlyga, kad taip tvarkomi 
tik tos organizacijos narių ar buvusių narių 
arba asmenų, kurie reguliariai palaiko 
ryšius su šia organizacija dėl jos siekiamų 
tikslų, duomenys ir kad duomenys 
neperduodami už organizacijos ribų be 

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija, darbo rinkoje 
veikiančios organizacijos ar kita pelno 
nesiekianti organizacija, vykdydami teisėtą 
veiklą ir taikydami tinkamas apsaugos 
priemones, ir su sąlyga, kad taip tvarkomi 
tik tos organizacijos narių ar buvusių narių 
arba asmenų, kurie reguliariai palaiko 
ryšius su šia organizacija dėl jos siekiamų 
tikslų, duomenys ir kad duomenys 
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duomenų subjektų sutikimo; arba neperduodami už organizacijos ribų be 
duomenų subjektų sutikimo; arba

Or. en

Pakeitimas 1058
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija ar kita pelno 
nesiekianti organizacija, vykdydami 
teisėtą veiklą ir taikydami tinkamas 
apsaugos priemones, ir su sąlyga, kad taip 
tvarkomi tik tos organizacijos narių ar 
buvusių narių arba asmenų, kurie 
reguliariai palaiko ryšius su šia 
organizacija dėl jos siekiamų tikslų, 
duomenys ir kad duomenys neperduodami 
už organizacijos ribų be duomenų subjektų 
sutikimo; arba

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
eliginių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas ar asociacija, vykdydami 
teisėtą veiklą ir taikydami tinkamas 
apsaugos priemones, ir su sąlyga, kad taip 
tvarkomi tik tos organizacijos narių ar 
buvusių narių arba asmenų, kurie 
reguliariai palaiko ryšius su šia 
organizacija dėl jos siekiamų tikslų, 
duomenys ir kad duomenys neperduodami 
už organizacijos ribų be duomenų subjektų 
sutikimo; arba

Or. en

Pakeitimas 1059
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija ar kita pelno 
nesiekianti organizacija, vykdydami teisėtą 
veiklą ir taikydami tinkamas apsaugos 
priemones, ir su sąlyga, kad taip tvarkomi 

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių, sporto ar profesinių sąjungų 
tikslų siekiantis fondas, asociacija, darbo 
rinkoje aktyvios organizacijos ar kita 
pelno nesiekianti organizacija, vykdydami 
teisėtą veiklą ir taikydami tinkamas 
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tik tos organizacijos narių ar buvusių narių 
arba asmenų, kurie reguliariai palaiko 
ryšius su šia organizacija dėl jos siekiamų 
tikslų, duomenys ir kad duomenys 
neperduodami už organizacijos ribų be 
duomenų subjektų sutikimo; arba

apsaugos priemones, ir su sąlyga, kad taip 
tvarkomi tik tos organizacijos narių ar 
buvusių narių arba asmenų, kurie 
reguliariai palaiko ryšius su šia 
organizacija dėl jos siekiamų tikslų, 
duomenys ir kad duomenys neperduodami 
už organizacijos ribų be duomenų subjektų 
sutikimo; arba

Or. en

Pakeitimas 1060
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija ar kita pelno 
nesiekianti organizacija, vykdydami teisėtą 
veiklą ir taikydami tinkamas apsaugos 
priemones, ir su sąlyga, kad taip tvarkomi 
tik tos organizacijos narių ar buvusių narių 
arba asmenų, kurie reguliariai palaiko 
ryšius su šia organizacija dėl jos siekiamų 
tikslų, duomenys ir kad duomenys 
neperduodami už organizacijos ribų be 
duomenų subjektų sutikimo;

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija ar kita pelno 
nesiekianti organizacija, vykdydami teisėtą 
veiklą ir taikydami tinkamas apsaugos 
priemones, ir su sąlyga, kad taip tvarkomi 
tik tos organizacijos narių ar buvusių narių 
arba asmenų, kurie reguliariai palaiko 
ryšius su šia organizacija dėl jos siekiamų 
tikslų, duomenys ir kad duomenys 
neperduodami trečiosioms šalims be 
duomenų subjektų sutikimo;

Or. de

Pakeitimas 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tvarkomi asmens duomenys, kuriuos 
duomenų subjektas yra akivaizdžiai 

e) tvarkomi asmens duomenys, kuriuos 
duomenų subjektas yra akivaizdžiai ir 
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paskelbęs viešai; arba demonstratyviai paskelbęs viešai; arba

Or. en

Pakeitimas 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti arba apginti teisinius 
reikalavimus; arba

f) tvarkyti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti arba apginti teisinius 
reikalavimus arba teisiškai pagrįstai 
patenkinti susijusių trečiųjų šalių 
reikalavimus; arba

Or. en

Pakeitimas 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti arba apginti teisinius 
reikalavimus; arba

f) tvarkyti duomenis būtina siekiant 
įgyvendinti arba apginti teisinius 
reikalavimus, kadangi jie nėra akivaizdžiai 
nepagrįsti; arba

Or. en

Pakeitimas 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti arba apginti teisinius 
reikalavimus; arba

f) tvarkyti duomenis būtina siekiant 
pagrįsti, pareikšti arba apginti teisinius 
arba administracinius bet kokios rūšies
reikalavimus; arba

Or. es

Pagrindimas

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Pakeitimas 1065
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tvarkyti duomenis būtina, kad, remiantis 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose numatytos tinkamos teisėtų 
duomenų subjektų interesų apsaugos 
priemonės, būtų galima atlikti viešojo 
intereso užduotį; arba

g) tvarkyti duomenis būtina, kad, remiantis 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių viena 
iš šalių yra ES arba valstybė narė, 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose numatytos tinkamos teisėtų 
duomenų subjektų interesų apsaugos 
priemonės, būtų galima atlikti viešojo 
intereso užduotį; arba

Or. en

Pagrindimas

Viešasis interesas taip pat gali būti pripažintas tarptautinėse konvencijose, net jei nėra 
konkrečių nacionalinių arba ES teisės aktų. Tokiose konvencijose vis dėlto turėtų būti 
laikomasi esminių teisės į asmens duomenų apsaugą nuostatų ir proporcingai siekiama 
teisėto tikslo. Be to, bet koks asmens duomenų tvarkymas, vykdomas šiuo pagrindu, turėtų, 
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savaime suprantama, atitikti visus kitus šio reglamento aspektus.

Pakeitimas 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tvarkyti duomenis būtina, kad, remiantis 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose numatytos tinkamos teisėtų 
duomenų subjektų interesų apsaugos 
priemonės, būtų galima atlikti viešojo 
intereso užduotį; arba

g) tvarkyti duomenis būtina, kad, remiantis 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose numatytos tinkamos teisėtų 
duomenų subjektų interesų ir pagrindinių 
teisių apsaugos priemonės, būtų galima 
atlikti viešojo intereso užduotį; arba

Or. en

Pakeitimas 1067
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tvarkyti duomenis būtina, kad, remiantis 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose numatytos tinkamos teisėtų 
duomenų subjektų interesų apsaugos 
priemonės, būtų galima atlikti viešojo 
intereso užduotį; arba

g) tvarkyti duomenis būtina, kad, remiantis 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
būtų galima atlikti viešojo intereso užduotį; 
arba

Or. en

Pakeitimas 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tvarkyti duomenis būtina, kad, remiantis 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose numatytos tinkamos teisėtų 
duomenų subjektų interesų apsaugos 
priemonės, būtų galima atlikti viešojo 
intereso užduotį; arba

g) tvarkyti duomenis būtina, kad, remiantis 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kurie turi būti proporcingi teisėtam 
tikslui, nepažeisti esminių teisės į asmens 
duomenų apsaugą nuostatų ir kuriuose 
numatytos atitinkamos duomenų subjektų 
interesų pagrindinių teisių apsaugos 
priemonės, būtų galima atlikti viešojo 
intereso užduotį; arba

Or. en

Pakeitimas 1069
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tvarkyti sveikatos duomenis būtina 
sveikatos priežiūros tikslais ir su sąlyga, 
kad laikomasi 81 straipsnyje nustatytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių; arba

h) tvarkyti sveikatos duomenis būtina 
sveikatos priežiūros tikslais, įskaitant 
atvejus, kai jie naudojami atliekant 
istorinius, statistinius arba mokslinius 
tyrimus, ir su sąlyga, kad laikomasi 
81 straipsnyje nustatytų sąlygų ir apsaugos 
priemonių; arba

Or. en

Pagrindimas

Šis paaiškinimas būtinas siekiant apsaugoti medicininių duomenų, naudojamų istorinių, 
statistinių ar mokslinių tyrimų tikslais, tvarkymą. Mokslininkai labai pasitiki pacientų 
registrais ir biologiniais bankais, klinikiniais ir taikomaisiais tyrimais, todėl būtina užtikrinti 
asmens duomenų tvarkymą sveikatos tikslais.

Pakeitimas 1070
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tvarkyti sveikatos duomenis būtina 
sveikatos priežiūros tikslais ir su sąlyga, 
kad laikomasi 81 straipsnyje nustatytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių; arba

h) tvarkyti sveikatos ir draudimo duomenis 
būtina sveikatos priežiūros tikslais ir su 
sąlyga, kad laikomasi 81 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir apsaugos priemonių; 
arba

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamų sveikatos apsaugos duomenų tvarkymas yra labai svarbus ne tik sveikatos 
draudimui (kaip numatyta 81 straipsnyje), bet ir kitoms draudimo rūšims (pvz., gyvybės 
draudimui,) ir turėtų būti leidžiamas, kai atliekamas draudžiamosios rizikos vertinimas, 
apskaičiuojamos įmokos, tenkinami reikalavimai, išmokamos išmokos, be prievolės iš 
duomenų subjekto prašyti pateikti aiškų, konkretų, informuoto subjekto sutikimą prieš vykdant 
bet kokį duomenų tvarkymą. Žr. reglamento 81 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 1071
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tvarkyti sveikatos duomenis būtina 
sveikatos priežiūros tikslais ir su sąlyga, 
kad laikomasi 81 straipsnyje nustatytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių; arba

h) tvarkyti asmens duomenis siekiant 
atskleisti su sveikata susijusią informaciją 
yra būtina profilaktinės ar darbo 
medicinos, medicininės diagnostikos, 
sveikatos priežiūros arba gydymo 
paslaugų ar sveikatos priežiūros valdymo 
paslaugų tikslais, kai šiuos duomenis 
tvarko sveikatos priežiūros specialistas, 
kuriam taikoma pareiga saugoti profesinę 
paslaptį, arba kitas asmuo, kuriam taip 
pat taikoma lygiavertė konfidencialumo 
pareiga pagal valstybės narės teisės aktus 
arba nacionalinių kompetentingų 
institucijų nustatytas taisykles; arba

Or. en
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Pakeitimas 1072
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tvarkyti sveikatos duomenis būtina 
sveikatos priežiūros tikslais ir su sąlyga, 
kad laikomasi 81 straipsnyje nustatytų 
sąlygų ir apsaugos priemonių;

h) tvarkyti sveikatos duomenis būtina su 
sąlyga, kad laikomasi 81 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir apsaugos priemonių 
straipsnyje nurodytais tikslais arba 
siekiant sudaryti susijusias sutartis;

Or. de

Pakeitimas 1073
Axel Voss

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) tvarkomi tik pseudoniminiai 
duomenys, kai duomenų subjektas yra 
atitinkamai apsaugotas ir paslaugos 
gavėjui pagal 19 straipsnio 3 dalį 
suteikiama teisė prieštarauti, taip pat 
reikia tvarkyti duomenis duomenų 
valdytojo ar trečiosios šalies teisėtų 
interesų tikslais;

Or. en

Pakeitimas 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tvarkyti duomenis būtina istoriniais, i) tvarkyti duomenis būtina istoriniais, 
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statistiniais arba mokslinių tyrimų tikslais 
su sąlyga, kad laikomasi 83 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir apsaugos priemonių; 
arba

statistiniais arba mokslinių tyrimų tikslais 
arba kai atliekamas oficialus ikiteisminis 
ar administracinis tyrimas, kuriuo 
siekiama nustatyti biologinę vaiko kilmę, 
su sąlyga, kad laikomasi 83 straipsnyje 
nustatytų sąlygų ir apsaugos priemonių; 
arba

Or. es

Pagrindimas

Tvarkyti duomenis būtina istoriniais, statistiniais arba mokslinių tyrimų tikslais arba kai 
atliekamas oficialus ikiteisminis ar administracinis tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti 
biologinę vaiko kilmę, su sąlyga, kad laikomasi 83 straipsnyje nustatytų sąlygų ir apsaugos 
priemonių.

Pakeitimas 1075
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint priežiūros institucijai ir jai 
davus leidimą, arba kai tvarkyti duomenis 
reikia, kad būtų įvykdyta teisinė ar 
įstatyme nustatyta duomenų valdytojo 
pareiga arba būtų atlikta svarbiu viešuoju 
interesu pagrįsta užduotis, ir tiek, kiek tai 
leidžiama Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais, kuriuose nustatytos tinkamos 
apsaugos priemonės, pagrindinės teisės ir 
duomenų subjekto interesai. Išsamus 
teistumo duomenų registras vedamas tik 
prižiūrint valdžios institucijai.

Or. en

Pakeitimas 1076
Frank Engel



PE506.146v01-00 96/159 AM\928600LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba jam 
taikomos kompetentingos institucijos 
nurodymai ir rekomendacijos, taip pat ir 
priežiūros institucijos reikalavimai arba 
būtų atlikta svarbiu viešuoju interesu
pagrįsta užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 1077
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga, būtų vykdomi 
sukčiavimo prevencijos ar sukčiavimo 
nustatymo veiksmai arba būtų atlikta 
svarbiu viešuoju interesu pagrįsta užduotis, 
ir tiek, kiek tai leidžiama Sąjungos arba 
valstybės narės teisės aktais, kuriuose 
nustatytos tinkamos apsaugos priemonės. 
Išsamus teistumo duomenų registras 
vedamas tik prižiūrint valdžios institucijai.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant nustatyti draudimo, mokėjimų ir kitų formų sukčiavimo atvejus ir jiems užkirsti kelią, 
finansinių paslaugų pramonė tvarko asmens duomenis ir jais dalinasi bei atlieka kryžminius 
patikrinimus su kitomis finansinių paslaugų įmonėmis. Tai daroma ne tik siekiant užkirsti 
kelią duomenų valdytojui daromai žalai, bet ir norint apsaugoti kitas finansinių paslaugų 
įmones ir visą finansinių paslaugų sektorių. Į duomenų tvarkymą taip pat įtraukti duomenys, 
susiję su baudžiamaisiais nuosprendžiais, ir duomenys, galintys paskatinti baudžiamojo 
nuosprendžio, kuriam bus taikomas 9 straipsnis, priėmimą. Dėl šio tvarkymo neverta prašyti 
sutikimo.

Pakeitimas 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
atsižvelgiant į 83a straipsnyje numatytas 
sąlygas ir apsaugos priemones arba 
prižiūrint priežiūros institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga ar 
kolektyviniai susitarimai dėl darbo rinkos
arba būtų išvengta jų pažeidimo arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk
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management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Pakeitimas 1079
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Visi teistumo duomenų 
registrai vedami tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 1080
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 

j) duomenys apie administracines 
sankcijas, nuosprendžius, 
baudžiamuosius nusikaltimus, teistumą ar 
su juo susijusias saugumo priemones 
tvarkomi arba prižiūrint valdžios 
institucijai, arba kai tvarkyti duomenis 
reikia, kad būtų įvykdyta teisinė ar 
įstatyme nustatyta duomenų valdytojo 
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Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

pareiga arba būtų atlikta svarbiu viešuoju 
interesu pagrįsta užduotis, ir tiek, kiek tai 
leidžiama Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais, kuriuose nustatytos tinkamos 
apsaugos priemonės. Išsamus teistumo
duomenų registras vedamas tik prižiūrint 
valdžios institucijai.

Or. en

Pakeitimas 1081
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

j) duomenys apie su nusikaltimais 
susijusius duomenis, teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo j) duomenys apie teistumą ar su juo 
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susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus arba neišsamus
teistumo duomenų registras vedamas tik 
prižiūrint valdžios institucijai.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu norima pasakyti, kad galėtų egzistuoti teistumo duomenų daliniai registrai ar 
saugumo priemonės, kurie nubūtų kontroliuojami valdžios institucijų. Bet koks tokio pobūdžio 
registras, nesvarbu, ar išsamus, ar ne, turi būti vedamas tik prižiūrint valdžios institucijoms.

Pakeitimas 1083
Louis Michel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) tvarkyti duomenis būtina tik siekiant 
nepažeisti asmens lygių galimybių ar šias 
lygias galimybes įgyvendinti arba siekiant 
skatinti duomenų valdytojų ar įmonių 
grupės, kurios narys yra duomenų 
valdytojas, įtrauktį ir darbo jėgos įvairovę.

Or. en

Pakeitimas 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) tvarkyti duomenis apie asmens 
sveikatą būtina privačios socialinės 
apsaugos srityje, ypač suteikiant pajamų 
garantijas ar numatant rizikos valdymo 
priemones, naudingas duomenų subjektui 
ir jo išlaikytiniams bei turtui, arba 
perskirstymo priemonėmis stiprinant 
teisingumu grindžiamus kartų santykius.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1085
Ewald Stadler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) atitikties taisyklių laikymosi tikslais 
asmenims, kuriems taikomos šios 
taisyklės, suteikiamas leidimas tvarkyti 
duomenis tiek, kiek tai yra reikalinga 
norint, kad būtų įgyvendintos atitikties 
taisyklės.

Or. de

Pakeitimas 1086
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
teisėtų įmonių grupių vidaus tikslų ir 
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tada, kai taikant vidines duomenų 
apsaugos nuostatas ar atitinkamus elgesio 
kodeksus, kaip nurodyta 38c straipsnyje, 
yra pakankamai atsižvelgiama į susijusių 
asmenų interesus.

Or. en

Pakeitimas 1087
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodyto 
ypatingų kategorijų asmens duomenų 
tvarkymo kriterijus, sąlygas ir tinkamas 
apsaugos priemones ir 2 dalyje numatytas 
išimtis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1088
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodyto 
ypatingų kategorijų asmens duomenų 
tvarkymo kriterijus, sąlygas ir tinkamas 
apsaugos priemones ir 2 dalyje numatytas 
išimtis.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodyto 
ypatingų kategorijų asmens duomenų 
tvarkymo kriterijus, sąlygas ir tinkamas 
apsaugos priemones ir 2 dalyje numatytas 
išimtis.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Tekstas yra perdėtas, kadangi juo Komisijai suteikiami įgaliojimai plėtoti esminius šios 
priemonės aspektus, ir tai daroma itin pažeidžiamoje srityje dėl šiuo reglamentu 
reglamentuojamų duomenų rūšies. Todėl atrodo tikslingiausia būtų išplėtoti šiuos aspektus 
pačiame reglamento tekste.

Pakeitimas 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodyto 
ypatingų kategorijų asmens duomenų 
tvarkymo kriterijus, sąlygas ir tinkamas 
apsaugos priemones ir 2 dalyje numatytas 
išimtis.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1091
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodyto 
ypatingų kategorijų asmens duomenų 
tvarkymo kriterijus, sąlygas ir tinkamas 
apsaugos priemones ir 2 dalyje numatytas 
išimtis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1092
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodyto 
ypatingų kategorijų asmens duomenų 
tvarkymo kriterijus, sąlygas ir tinkamas 
apsaugos priemones ir 2 dalyje numatytas 
išimtis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1093
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis



AM\928600LT.doc 105/159 PE506.146v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodyto 
ypatingų kategorijų asmens duomenų 
tvarkymo kriterijus, sąlygas ir tinkamas 
apsaugos priemones ir 2 dalyje numatytas 
išimtis.

3. Komisija, paprašius Europos duomenų 
apsaugos valdybos pateikti nuomonę,
įgaliojama pagal 86 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus ir jais nustatyti 
išsamesnius 1 dalyje nurodyto ypatingų 
kategorijų asmens duomenų tvarkymo 
kriterijus, sąlygas ir tinkamas apsaugos 
priemones ir 2 dalyje numatytas išimtis.

Or. en

Pakeitimas 1094
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės apibrėžia sąlygas, 
kuriomis gali būti tvarkomas nacionalinis 
asmens identifikavimo kodas ar bet kuris 
kitas bendrojo taikymo žymuo tapatybei 
nustatyti.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas paimtas iš šiuo metu taikomos duomenų apsaugos direktyvos. Juo valstybėms narėms
suteikiama galimybė nustatyti konkrečias griežtesnes ribas dėl to, kaip nacionalinis asmens 
kodas gali būti taikomas, ypač už vyriausybės ribų.

Pakeitimas 1095
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
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Duomenų tvarkymas, kai asmens 
tapatybės nustatyti negalima

Jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis 
neįpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 5c straipsnį (naują).

Pakeitimas 1096
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų tvarkymas, kai asmens 
tapatybės nustatyti negalima

Automatinė duomenų tvarkymo 
procedūra

Or. de

Pakeitimas 1097
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis 
neįpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 

Išbraukta.
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šio reglamento nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 1098
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis 
neįpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1099
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas pagal 
tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, jis 
neįpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos.

1. Leidžiama, kad keli duomenų valdytojai 
sukurtų bendrą automatizuoto duomenų 
tvarkymo procedūrą, jei ši procedūra 
tinkama atsižvelgiant į teisėtus duomenų 
subjekto interesus ir dalyvaujančių 
duomenų valdytojų pareigas ar verslo 
tikslus ir jei bent kiekvienas iš šių 
duomenų valdytojų visiškai valdo savo
surinktų duomenų tvarkymą. Keletas 
duomenų valdytojų taip pat gali visiškai 
valdyti visus duomenis vykdant bendrą 
automatizuoto duomenų tvarkymo 
procedūrą.
2. Duomenų valdytojai užtikrina, kad būtų 
galima stebėti bendros procedūros 
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teisėtumą. Šiuo tikslu jie raštu nurodo:
a) bendros automatizuotos duomenų 
tvarkymo procedūros priežastį ir tikslą;
b) visus dalyvaujančius duomenų 
valdytojus ir jų tikslus;
c) trečiąsias šalis, kurioms perduodami 
duomenys;
d) duomenų pobūdį;
e) reikalingas technines ir organizacines 
priemones ir procedūras.
3. Duomenų tvarkymo procedūros 
duomenų subjektas gali ginti savo teises 
kiekvieno duomenų valdytojo atžvilgiu. 
Jei tas duomenų valdytojas neturi visų 
duomenų valdymo teisių, jis turi perduoti 
duomenų subjekto prašymą duomenis 
surinkusiam valdytojui. Duomenų 
subjektas informuojamas apie jo prašymo 
perdavimą duomenų valdytojui. Duomenų 
subjekto teisė būti informuotam taikoma 
visiems duomenų valdytojams ir visiems 
bendro duomenų tvarkymo procedūros 
tikslams.
4. Duomenų valdytojai solidariai 
atsakingi, kad visa automatizuoto 
duomenų tvarkymo procedūra būtų 
vykdoma pagal šio reglamento duomenų 
apsaugos reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 1100
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės, jis neįpareigojamas gauti 
papildomos informacijos duomenų 

Jeigu duomenų valdytojas, naudodamasis 
turimomis priemonėmis, pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės, jis neįpareigojamas gauti 
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subjektui nustatyti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 1101
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės, jis neįpareigojamas gauti 
papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Jeigu duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės ar jo išskirti, arba šie duomenys 
susiję tik su pseudonimais, jis 
neįpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės, jis neįpareigojamas gauti 
papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Jeigu duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės, ypač jei užtikrintas jo 
anonimiškumas arba pseudonimiškumas,
jis neįpareigojamas gauti papildomos 
informacijos duomenų subjektui nustatyti 
vien tam, kam būtų laikomasi kurios nors 
šio reglamento nuostatos.

Or. en
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Pakeitimas 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės, jis neįpareigojamas gauti 
papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Jeigu duomenų valdytojas ar tvarkytojas 
pagal tvarkomus duomenis negali nustatyti 
fizinio asmens tapatybės, ypač jei 
užtikrintas jo anonimiškumas arba 
pseudonimiškumas, jis neįpareigojamas 
gauti papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės, jis neįpareigojamas gauti 
papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Jeigu duomenų valdytojas pagal tvarkomus 
duomenis negali nustatyti fizinio asmens 
tapatybės ar jo išskirti, jis nesiekia gauti 
papildomos informacijos duomenų 
subjektui nustatyti vien tam, kam būtų 
laikomasi kurios nors šio reglamento 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 1105
Jan Philipp Albrecht
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Išsilavinimas

Sąjungos piliečiai ir gyventojai taikant 
tinkamas priemones mokomi duomenų 
apsaugos įgyvendinant bendros 
žiniasklaidos kompetencijos švietimą. 
Kompetentingoms valstybių narių ir 
Sąjungos institucijoms ir įstaigoms 
skiriama užduotis tai remti.

Or. en

Pagrindimas

Žr. su tuo susijusį 52 straipsnio 2 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas numato skaidrias 
ir lengvai suprantamas asmens duomenų 
tvarkymo ir duomenų subjektų 
naudojimosi teisėmis nuostatas.

1. Duomenų valdytojas vadovaujasi 
skaidrumo ir prieinamumo kriterijais
asmens duomenų tvarkymo ir duomenų 
subjektų naudojimosi teisėmis klausimais. 
Šiuo tikslu jis gali platinti tuos kriterijus 
parengdamas nuostatas, apie kurias 
informuoja visus duomenų subjektus.

Or. es

Pagrindimas

Pabrėžiami skaidrumo ir prieinamumo principai nepanaikinant galimybės parengti specialių 
nuostatų pagal šį reglamentą. Bendras reikalavimas nebėra politikos formavimas, o kiekvieno 
duomenų valdytojo atsakomybė su galimybe, kad priežiūros institucijos galėtų nustatyti 
rekomendacijas ir paskatas.
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Pakeitimas 1107
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas numato skaidrias ir 
lengvai suprantamas asmens duomenų 
tvarkymo ir duomenų subjektų 
naudojimosi teisėmis nuostatas.

1. Duomenų valdytojas numato skaidrias ir 
lengvai suprantamas asmens duomenų 
tvarkymo ir duomenų subjektų 
naudojimosi teisėmis nuostatas, kaip 
numatyta praktikos kodekse.

Or. en

Pakeitimas 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas numato skaidrias ir 
lengvai suprantamas asmens duomenų 
tvarkymo ir duomenų subjektų 
naudojimosi teisėmis nuostatas.

1. Duomenų valdytojas numato paprastas, 
trumpas, skaidrias, tinkamos struktūros ir 
lengvai suprantamas asmens duomenų 
tvarkymo ir duomenų subjektų 
naudojimosi teisėmis nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama 11 straipsnį suderinti su 7 straipsnio 2b dalimi (nauja), kad valdytojams 
būtų leidžiama tokiems dokumentams taikyti tik vieną privatumo politiką nustatant tinkamai 
įtvirtintus principus dėl nesąžiningų vartotojų sutarčių sąlygų.

Pakeitimas 1109
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta duomenų subjektui pritaikyta
kalba, ypač kai informacija skirta vaikui.

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta kalba, ypač kai informacija skirta 
vaikui.

Or. en

Pakeitimas 1110
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta duomenų subjektui pritaikyta 
kalba, ypač kai informacija skirta vaikui.

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama ir nuolatine forma, 
aiškia ir paprasta duomenų subjektui 
pritaikyta kalba, ypač kai informacija skirta 
vaikui.

Or. de

Pakeitimas 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta duomenų subjektui pritaikyta
kalba, ypač kai informacija skirta vaikui.

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, jei įmanoma,
aiškia ir paprasta kalba. Į pastarąjį punktą 
ypač atsižvelgiama, kai informacija skirta 
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vaikui

Or. es

Pagrindimas

Poreikis pritaikyti kalbą duomenų subjektui gali pasirodyti pernelyg didelis ir apskritai 
praktiškai neįgyvendinamas. Siūloma kita formuluotė siekiant išvengti nustatyti 
neproporcingą naštą.

Pakeitimas 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta duomenų subjektui pritaikyta
kalba, ypač kai informacija skirta vaikui.

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta kalba, ypač kai informacija skirta 
vaikui.

Or. en

Pakeitimas 1113
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta duomenų subjektui pritaikyta 
kalba, ypač kai informacija skirta vaikui.

2. Visą informaciją, susijusią su asmens 
duomenų tvarkymu, duomenų valdytojas 
duomenų subjektui pateikia suprantama 
forma, aiškia ir paprasta duomenų 
subjektui pritaikyta kalba, ypač kai 
informacija skirta vaikui.

Or. en
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Pakeitimas 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta duomenų subjektui pritaikyta 
kalba, ypač kai informacija skirta vaikui.

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su tvarkymu asmens duomenų,
galimybę susipažinti su kuriais duomenų 
valdytojas privalo užtikrinti pagal šį 
reglamentą, duomenų valdytojas duomenų
subjektui pateikia suprantama forma, kad 
ją galėtų suvokti vidutiniškai informuotas, 
atidus ir nusimanantis paprastas 
vartotojas.

Or. en

Pakeitimas 1115
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų subjektams informacija 
teikiama tokia forma, kad duomenų 
subjektas gautų reikiamą informaciją apie 
savo padėtį ir galėtų priimti tinkamus 
sprendimus. Todėl duomenų valdytojas 
savo duomenų apsaugos politiką pateikia 
ir apie ją informuoja taikydamas lengvai 
suprantamą, piktogramomis ir kitomis 
grafinėmis savybėmis pagrįstą skirtingų 
duomenų tvarkymo rūšių, jų sąlygų ir 
padarinių aprašymo modelį. Pateikus 
prašymą, kaip nurodyta 14 straipsnyje, 
suteikiama visa informacija.

Or. hu
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Pagrindimas

Piktogramos nėra vienintelės grafinės priemonės, galinčios padėti suprasti.

Pakeitimas 1116
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų valdytojas savo duomenų 
apsaugos politiką pateikia ir apie ją 
informuoja taikydamas lengvai 
suprantamą, piktograminį skirtingų 
duomenų tvarkymo rūšių, jų sąlygų ir 
padarinių aprašymo modelį. Komisija 
įgaliojama pagal 86 straipsnį priimti
deleguotuosius aktus ir jais nustatyti tokį 
piktograminį aprašymo modelį. Toks 
piktograminis modelis apima informaciją, 
susijusią su tvarkymo tikslu, ar duomenys 
bus atskleidžiami trečiajai šaliai ir tokio 
atskleidimo tikslais, taip pat informaciją 
apie sekimo sistemas, informaciją apie 
žalos atlyginimą ir galimybes, esamus 
veikiančius duomenų valdytojo 
kontaktinius centrus, informaciją apie 
valdytojo įgyvendinamą duomenų 
saugumo politiką ir priemones bei 
informaciją apie saugojimo trukmę.

Or. en

Pakeitimas 1117
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisijai pagal 86 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai, paprašius Europos 
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duomenų apsaugos valdybos nuomonės, 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti 3 dalyje nurodytą 
piktogramomis ir kitomis grafinėmis 
priemonėmis pagrįstą aprašymo metodą, 
kuris susijęs su duomenų tvarkymo 
pobūdžiu, jų saugojimo trukme, 
perdavimu ar panaikinimu, ir pagal kurį 
sukuriamos piktogramos ar kitos 
priemonės, kad informacija būtų 
pateikiama standartizuotai.

Or. hu

Pagrindimas

Piktogramos nėra vienintelės grafinės priemonės, galinčios padėti suprasti.

Pakeitimas 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Direktyvos 2002/58/EB 12 straipsnyje ir 
Direktyvos 2002/22/EB 20 straipsnyje bei 
21 straipsnio 3 dalies e punkte įtvirtinama 
duomenų subjektų teisė į skaidrią 
informaciją ir jos tiekimą, kurią 
įgyvendinant reikalaujama, kad duomenų 
valdytojas informuotų duomenų subjektus 
apie jų teises, susijusias su jų asmens 
duomenų naudojimu, ir atkreiptų dėmesį į 
esamas sistemas, kurios buvo sukurtos 
laikantis privatumo principų.

Or. en

Pagrindimas

E. privatumo direktyvos 12 straipsnyje ir Universaliųjų paslaugų direktyvos 20 ir 
21 straipsniuose numatytos informacijos apie abonentus teikimo paslaugos, kurios 
priskiriamos universaliosioms paslaugoms. Informacijos apie abonentus teikimo paslaugų 
teikėjų duomenų bazės turi būti išsamios ir todėl svarbu įtraukti abonento duomenis, o kartu 
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aiškiai informuoti abonentą apie visas jo galimybes, nesvarbu, koks modelis taikomas 
valstybėje narėje (pasirinktinė, nepasirinktinė ar mišri sistema).

Pakeitimas 1119
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis 
duomenų subjektų teisėmis tvarką. 
Duomenų valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1120
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis 
duomenų subjektų teisėmis tvarką. 
Duomenų valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 

Išbraukta.
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Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad valdytojas turėtų nustatyti tvarką ir numatyti mechanizmus, yra pernelyg
didelis. Dėl reikalavimo, kad valdytojas turi užtikrinti galimybes prašymus pateikti 
elektroniniu būdu, kyla pavojus, kad jis nėra technologiniu požiūriu neutralus.

Pakeitimas 1121
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu.

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat gali užtikrinti
galimybes prašymus pateikti elektroniniu 
būdu.

Or. en

Pakeitimas 1122
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis



PE506.146v01-00 120/159 AM\928600LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu.

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis ir jei dėl to 
nekyla neproporcingų pastangų, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu.

Or. en

Pakeitimas 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas nustato
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones.
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu.

1. Duomenų valdytojas teikia
14 straipsnyje nurodytą informaciją ir 
sudaro sąlygas naudotis 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis. Duomenų valdytojas 
visų pirma numato mechanizmus, kuriais 
palengvinamos galimybės prašyti taikyti 
13 straipsnyje ir 15–19 straipsniuose 
nurodytas priemones. Prireikus visa 
minėtoji informacija gali būti pateikiama 
nuostatose arba vadovuose, kad būtų 
lengviau suprasti ir naudoti tokią 
informaciją.

Or. es
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Pagrindimas

Svarbiausia, kad būtų teikiama informacija ir kad būtų galima naudotis teisėmis. Tuo tikslu 
kai kurios institucijos, kurios yra didelės ir sudėtingos struktūros, turės parengti aiškiai 
apibrėžtą tvarką, kaip duomenų subjektams naudotis atitinkamomis teisėmis, o kitoms 
organizacijoms, kurios nėra didelės ir kurių struktūra nėra sudėtinga, nereikės nustatyti 
tvarkos sensu stricto, joms pakaks duomenų subjektams parengti labai glaustą informaciją 
apie tai, kokios tvarkos laikytis.

Pakeitimas 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu.

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat gali užtikrinti
galimybes prašymus pateikti elektroniniu 
būdu.

Or. en

Pakeitimas 1125
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
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15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones. 
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu.

15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Kai duomenų
subjektas nori pasinaudoti 13 ir 15–
19 straipsniuose nurodytomis teisėmis, jis 
dėl to pateikia asmeniškai pasirašytą ar 
kitaip panašiu būdu patvirtintą prašymą 
duomenų valdytojui.

Or. en

Pakeitimas 1126
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu.

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat gali būti pateikta
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu.

Or. en

Pakeitimas 1127
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų 
subjektas prašymą pateikia elektroniniu 
būdu, informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti 
kitu būdu.

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata išbraukiama siekiant nesukurti biurokratijos MVĮ.

Pakeitimas 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
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subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu
būdu.

subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų, ar jeigu dėl prašomų 
duomenų pobūdžio jie turi būti peržiūrėti 
prieš juos pateikiant, kad būtų apsaugoti 
duomenys, susiję su bet kuria įraše 
nurodyta trečiąja šalimi. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu.

Or. en

Pagrindimas

Asmens duomenys gali apimtu faktinę ir (arba) hipotetinę informaciją, susijusią su 
trečiosiomis šalimis. Turėtų būti įmanoma prašyti ilgesnio atsakymo laikotarpio, kad būtų 
apsaugotas tokių trečiųjų šalių duomenų privatumas. Tai ypač svarbu sveikatos ir socialinių 
paslaugų atveju.

Pakeitimas 1129
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama 

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas, jeigu savo teisėmis 
naudojasi keli duomenų subjektai ir jiems 
būtina bendradarbiauti, kiek to pagrįstai 
reikia, kad būtų išvengta bereikalingų ir 
neproporcingų duomenų valdytojo 
pastangų. Ši informacija pateikiama raštu. 
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama, jei įmanoma, elektroniniu 
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elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu.

būdu, išskyrus atvejus, kai duomenų 
subjektas paprašo ją pateikti kitu būdu.

Or. en

Pakeitimas 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu.

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat gali būti pateikta
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu arba duomenų valdytojas turi 
pagrindą manyti, kad informacijos 
pateikimas elektroniniu būdu sukeltų 
didelę sukčiavimo grėsmę.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiant tam tikrus duomenis, pvz., paskolų bylas, vartotojams elektronine forma gali būti 
atlikti jų pakeitimai arba įvykti tapatybės vagystė. Pateikiant kredito reitingų agentūrų 
duomenis turėtų būti atliekami autentiškumo patikrinimai, atitinkantys duomenis saugančių 
agentūrų kriterijus, siekiant užkirsti kelią slaptam, netinkamam, nesąžiningam duomenų 
panaudojimui arba pakeitimui.



PE506.146v01-00 126/159 AM\928600LT.doc

LT

Pakeitimas 1131
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, 
jeigu savo teisėmis naudojasi keli 
duomenų subjektai ir jiems būtina 
bendradarbiauti, kiek to pagrįstai reikia, 
kad būtų išvengta bereikalingų ir 
neproporcingų duomenų valdytojo 
pastangų. Ši informacija pateikiama raštu.
Jeigu duomenų subjektas prašymą 
pateikia elektroniniu būdu, informacija 
jam taip pat pateikiama elektroniniu 
būdu, išskyrus atvejus, kai duomenų 
subjektas paprašo ją pateikti kitu būdu.

2. Duomenų valdytojas pernelyg
nedelsdamas, informuoja duomenų 
subjektą, ar imtasi priemonių pagal 
13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir pateikia 
prašomą informaciją. Ši informacija 
pateikiama raštu, įskaitant elektronines 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 1132
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
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kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti 
kitu būdu.

kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu arba elektronine forma –
kaip to paprašo duomenų subjektas.

Or. en

Pagrindimas

Nustatoma paprastesnė nuostata ir paliekama galimybė duomenų subjektui pasirinkti 
formatą, o ne tik tuomet, kai duomenis paprašoma pateikti elektroniniu būdu.

Pakeitimas 1133
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, 
jeigu savo teisėmis naudojasi keli 
duomenų subjektai ir jiems būtina 
bendradarbiauti, kiek to pagrįstai reikia, 
kad būtų išvengta bereikalingų ir 
neproporcingų duomenų valdytojo 
pastangų. Ši informacija pateikiama raštu.
Jeigu duomenų subjektas prašymą 
pateikia elektroniniu būdu, informacija 
jam taip pat pateikiama elektroniniu 
būdu, išskyrus atvejus, kai duomenų 
subjektas paprašo ją pateikti kitu būdu.

2. Duomenų valdytojas pernelyg
nedelsdamas, informuoja duomenų 
subjektą, ar imtasi priemonių pagal 
13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir pateikia 
prašomą informaciją. Ši informacija 
pateikiama raštu.

Or. en



PE506.146v01-00 128/159 AM\928600LT.doc

LT

Pagrindimas

Originalus tekstas yra pernelyg reguliuojantis ir šį klausimą geriausia spręsti gairėmis.

Pakeitimas 1134
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų 
subjektas prašymą pateikia elektroniniu 
būdu, informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu.

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per
30 darbo dienų nuo prašymo gavimo, 
informuoja duomenų subjektą, ar imtasi 
priemonių pagal 13 straipsnį ir 15–
19 straipsnius, ir pateikia prašomą 
informaciją. Šis terminas gali būti pratęstas 
dar 30 darbo dienų, jeigu savo teisėmis 
naudojasi keli duomenų subjektai ir jiems 
būtina bendradarbiauti, kiek to pagrįstai 
reikia, kad būtų išvengta bereikalingų ir 
neproporcingų duomenų valdytojo 
pastangų, arba jeigu informacija būtų 
neišsami ir netiksli. Informacija 
pateikiama tokiomis priemonėmis,
kokiomis jos buvo paprašyta, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
pateikti kitu būdu.

Or. en

Pakeitimas 1135
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas informuoja 
duomenų subjektą apie atsisakymą imtis 

3. Jei duomenų valdytojas nesiima 
veiksmų dėl duomenų subjekto prašymo,
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priemonių dėl duomenų subjekto prašymo,
nurodo atsisakymo priežastis ir galimybes 
pateikti skundą priežiūros institucijai bei 
teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių.

duomenų subjektas turi teisę paprašyti 
duomenų valdytojo nurodyti neveikimo
priežastis ir galimybes pateikti skundą 
priežiūros institucijai bei teisę imtis 
teisminių teisių gynimo priemonių.

Or. en

Pakeitimas 1136
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas informuoja 
duomenų subjektą apie atsisakymą imtis 
priemonių dėl duomenų subjekto prašymo, 
nurodo atsisakymo priežastis ir galimybes 
pateikti skundą priežiūros institucijai bei 
teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių.

3. Duomenų valdytojas informuoja 
duomenų subjektą apie atsisakymą imtis 
priemonių dėl duomenų subjekto prašymo, 
nurodo atsisakymo priežastis, visus faktus, 
dėl kurių buvo atsisakyta, ir galimybes 
pateikti skundą priežiūros institucijai bei 
teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu duomenų valdytojai dažnai atsisako įgyvendinti teises be tinkamos argumentacijos. 
Duomenų subjektui neįmanoma atskleisti neteisėto atsisakymo įgyvendinti teises atvejus.

Pakeitimas 1137
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų valdytojas informuoja 
duomenų subjektą apie atsisakymą imtis 
priemonių dėl duomenų subjekto prašymo,
nurodo atsisakymo priežastis ir galimybes
pateikti skundą priežiūros institucijai bei 

3. Jei duomenų valdytojas nesiima 
veiksmų dėl duomenų subjekto prašymo,
duomenų subjektas turi teisę pateikti 
skundą priežiūros institucijai.
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teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos dėl skundo pateikimo priežiūros institucijai pakanka norint užtikrinti, kad būtų 
paisoma duomenų subjekto teisių.

Pakeitimas 1138
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio ar 
kompleksiškumo, duomenų valdytojas gali 
imti mokestį, atitinkantį administracines 
informacijos suteikimo ar prašomos
priemonės vykdymo išlaidas. Tokiu atveju 
duomenų valdytojui tenka pareiga įrodyti, 
kad prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia taip pat atsižvelgti į kompleksiškumą (pvz., prašomų duomenų kiekį ar struktūrą).

Pakeitimas 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 



AM\928600LT.doc 131/159 PE506.146v01-00

LT

priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio ar 
kompleksiškumo, duomenų valdytojas gali 
imti mokestį, atitinkantį administracines 
informacijos suteikimo ar prašomos
priemonės vykdymo išlaidas. Tokiu atveju
duomenų valdytojui tenka pareiga įrodyti, 
kad prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

Or. en

Pakeitimas 1140
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti pagrįstą mokestį
atsižvelgdamas į administracines 
informacijos suteikimo ar prašomos
priemonės vykdymo išlaidas. Tokiu atveju 
duomenų valdytojui tenka pareiga įrodyti, 
kad prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

Or. en

Pakeitimas 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, jeigu to paties turinio
prašymai pateikiami pakartotinai daugiau 
nei kartą per 6 mėnesius, duomenų 
valdytojas gali imti administracinį mokestį 
už prašomos informacijos suteikimą arba 
priemonių vykdymą, arba gali nevykdyti 
prašomų priemonių. Tokiu atveju duomenų
valdytojas privalo įrodyti, kad prašymas
pasikartojančio turinio.

Or. en

Pakeitimas 1142
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos, išskyrus išlaidas, kurias iš 
tiesų patyrė duomenų valdytojas, kad 
išnagrinėtų prašymus. Jeigu prašymai
nereikšmingi arba akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali nevykdyti prašomų 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 1143
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į atskirus straipsnius.

Pakeitimas 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti pagrįstą mokestį už 
prašomos informacijos suteikimą arba
prašomų priemonių vykdymą. Tokio 
mokesčio dydis neviršija prašomos 
informacijos suteikimo išlaidų. Tokiu 
atveju duomenų valdytojui tenka pareiga 
įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

Or. en
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Pakeitimas 1145
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra
arba nemokamos, arba daugiausia tokio 
dydžio, kad pakaktų padengti 
administracines prašymų, visų pirma 
pasikartojančių ar dideliais kiekiais 
pateikiamų prašymų, nagrinėjimo 
išlaidas. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma siekiant 
sutrukdyti, sukelti nepatogumų ar 
sudaryti finansinės naštos dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 
vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

Or. en

Pakeitimas 1146
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal 15 straipsnį pateikiamiems 
prašymams taikomi šie reikalavimai: 
a) duomenų valdytojas gali imti mokestį 
už atitinkamos informacijos teikimą. Toks 
mokestis neturi būti pernelyg didelis;
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b) netaikoma pareiga pateikti atitinkamą 
informaciją, jei duomenų valdytojas 
negavo:
i) pagal a punktą reikalaujamo mokesčio 
ir
ii) informacijos apie prašymą 
pateikiančios asmens tapatybę, kurios gali 
pagrįstai reikalauti duomenų valdytojas;
c) jei duomenų valdytojas jau anksčiau 
patenkino asmens prašymą, jis nebėra 
įpareigotas patenkinti kitą identišką ar 
panašų to asmens pagal tą skyrių pateiktą 
prašymą, išskyrus atvejus, kai praėjo 
pagrįstas laikotarpis tarp ankstesnio 
prašymo ir dabartinio prašymo pateikimo;
d) priimdamas sprendimą duomenų 
valdytojas privalo atsižvelgti į pagal 
38 straipsnį pateiktas gaires:
i) ar kitas prašymas yra identiškas 
ankstesniajam ar į jį panašus;
ii) ar praėjo pagrįstas laikotarpis nuo 
ankstesnio prašymo patenkinimo ir 
dabartinio prašymo pateikimo.

Or. en

Pagrindimas

Protingo mokesčio nustatymas yra suderinamas su pagrindinėmis teisėmis. Teisėta atgrasyti 
nuo hipotetinių, pasikartojančių ir įkyrių prašymų siekiant išvengti duomenų valdytojams 
daromos neproporcingos naštos.

Pakeitimas 1147
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 
akivaizdžiai neproporcingų prašymų 

Išbraukta.
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kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Or. en

Pakeitimas 1148
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 
akivaizdžiai neproporcingų prašymų 
kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1149
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 
akivaizdžiai neproporcingų prašymų 
kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Jei būtų nustatyta, kad Komisija gali nustatyti, kada duomenų subjektas akivaizdžiai 
neproporcingai naudojasi savo teisėmis, tai stipriai pažeistų duomenų subjektų teises. Be to, 
tai siaurai apibrėžta teisės sritis, kurią nustatyti reikėtų leisti priežiūros institucijoms ir 
teismams.
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Pakeitimas 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 
akivaizdžiai neproporcingų prašymų 
kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1151
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 
akivaizdžiai neproporcingų prašymų 
kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1152
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 

Išbraukta.
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akivaizdžiai neproporcingų prašymų 
kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Or. en

Pakeitimas 1153
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 
akivaizdžiai neproporcingų prašymų 
kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nereikalinga.

Pakeitimas 1154
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 
akivaizdžiai neproporcingų prašymų 
kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

5. Komisijai, paprašius Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonės, pagal 86 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus ir jais nustatyti 
išsamesnius 4 dalyje nurodyto mokesčio 
taikymo kriterijus bei sąlygas.

Or. en



AM\928600LT.doc 139/159 PE506.146v01-00

LT

Pakeitimas 1155
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje 
nurodyto pranešimo, be kita ko ir 
elektroniniu būdu, standartines formas ir 
standartines procedūras. Naudodamasi 
šiuo įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Suteikus Komisijai šias galias būtų sukliudyta vykstančioms deryboms dėl pasiūlymo dėl 
reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje. Nustatant pranešimo elektroninio formato standartines formas ir 
standartines procedūras taip pat būtų pernelyg didelis reikalavimas dėl techninių standartų 
viešajame sektoriuje.

Pakeitimas 1156
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje 
nurodyto pranešimo, be kita ko ir 
elektroniniu būdu, standartines formas ir 
standartines procedūras. Naudodamasi 
šiuo įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1157
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje 
nurodyto pranešimo, be kita ko ir 
elektroniniu būdu, standartines formas ir 
standartines procedūras. Naudodamasi 
šiuo įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1158
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje 
nurodyto pranešimo, be kita ko ir 
elektroniniu būdu, standartines formas ir 
standartines procedūras. Naudodamasi 
šiuo įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1159
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje 
nurodyto pranešimo, be kita ko ir 
elektroniniu būdu, standartines formas ir 
standartines procedūras. Naudodamasi 
šiuo įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nereikalinga.

Pakeitimas 1160
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje nurodyto 
pranešimo, be kita ko ir elektroniniu būdu, 
standartines formas ir standartines 
procedūras. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija imasi tinkamų labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtų 
priemonių. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisijai pagal 86 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
jais nustatyti 2 dalyje nurodyto pranešimo, 
be kita ko ir elektroniniu būdu, standartines 
formas ir standartines procedūras.
Naudodamasi šiuo įgaliojimu, Komisija 
imasi tinkamų labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtų priemonių.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje 
nurodyto pranešimo, be kita ko ir 
elektroniniu būdu, standartines formas ir 
standartines procedūras. Naudodamasi 
šiuo įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

6. Komisija gali nurodyti 2 dalyje nurodyto 
pranešimo standartines procedūras. 
Naudodamasi šiuo įgaliojimu, Komisija 
imasi tinkamų labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtų priemonių. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1162
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje nurodyto 
pranešimo, be kita ko ir elektroniniu būdu, 
standartines formas ir standartines 
procedūras. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija imasi tinkamų labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtų 
priemonių. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje nurodyto 
pranešimo, be kita ko ir elektroniniu būdu, 
standartines formas ir standartines 
procedūras. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija imasi tinkamų labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtų 
priemonių. Europos duomenų apsaugos 
valdybai patvirtinus nuomonę, tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.
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Or. en

Pakeitimas 1163
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje nurodyto 
pranešimo, be kita ko ir elektroniniu būdu, 
standartines formas ir standartines 
procedūras. Naudodamasi šiuo įgaliojimu, 
Komisija imasi tinkamų labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtų 
priemonių. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje nurodyto 
pranešimo, be kita ko ir elektroniniu būdu, 
standartines formas. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių. Europos 
duomenų apsaugos valdybai patvirtinus 
nuomonę, tie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Jeigu Komisija 
pasinaudoja savo prerogatyvomis pagal 
Reglamento 2012/1052 10 straipsnį, ji 
užtikrina, kad būtų tinkamai 
atstovaujama labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms bei vartotojų 
grupėms ir kad būtų gautas Europos 
duomenų apsaugos valdybos sutikimas 
naudoti šiuos pramonės srities standartus 
šio reglamento tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Pritaikant stabdžių ir atsvarų sistemą, vietoj teisės akto Komisija galėtų prašyti pramonės 
srities standarto. Šiuo atveju turėtų būti konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos 
valdyba ir užtikrinama, kad būtų tinkamai atstovaujama VMĮ ir vartotojams.

Pakeitimas 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės duomenų gavėjų atžvilgiu Pranešimo reikalavimas duomenų 
ištaisymo ir ištrynimo atveju

Or. de

Pagrindimas

13 straipsnyje nenumatyta jokių teisių duomenų gavėju atžvilgiu.

Pakeitimas 1165
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą arba ištrynimą pagal 16 ir 
17 straipsnius, nebent tai padaryti būtų 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

13 straipsnis padalijamas į dvi naujas dalis.

Pakeitimas 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą arba ištrynimą pagal 16 ir 

 Kiekvienam duomenų gavėjui, su kuriuo 
duomenų valdytojas turi sutartinių ryšių
ir kuriam buvo atskleisti duomenys, 
duomenų valdytojas praneša apie bet kokį 
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17 straipsnius, nebent tai padaryti būtų 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų.

duomenų ištaisymą arba ištrynimą pagal 16 
ir 17 straipsnius, nebent tai padaryti būtų 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų.

Or. en

Pakeitimas 1167
Hélène Flautre

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą arba ištrynimą pagal 16 ir 
17 straipsnius, nebent tai padaryti būtų 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų.

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam 
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą arba ištrynimą pagal 16 ir 
17 straipsnius. Duomenų valdytojas 
praneša atitinkamam asmeniui apie šių 
trečiųjų šalių egzistavimą.

Or. fr

Pakeitimas 1168
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiesiogiai už operaciją atsakingas 
duomenų valdytojas praneša visiems 
gavėjams, kuriems iš jo perduoti 
duomenys, apie visus padarytus duomenų 
ištaisymus ar ištrynimus ar visus 
prieštaravimus, pareikštus pagal 16, 17 ar 
19 straipsnius. Jei asmens duomenų 
gavėjai yra nežinomi tiesiogiai už 
operaciją atsakingam duomenų valdytojui 
ir taip yra ne dėl jo tyčinio veiksmo ar 
aplaidumo, jam šis reikalavimas 
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netaikomas.

Or. de

Pagrindimas

Šia nuostata duomenų subjektams suteikiama svarbi teisių gynimo priemonė, visų pirma 
duomenų ištrynimo atveju. Ši pareiga atitinka tiesiogiai už operaciją atsakingo duomenų 
valdytojo pareigą pateikti išsamius dokumentus apie gavėjus pagal 14 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 1169
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netiesiogiai už operaciją atsakingas 
duomenų valdytojas praneša visiems 
gavėjams, kuriems iš jo perduoti 
duomenys, apie visus padarytus duomenų 
ištaisymus ar ištrynimus ar visus 
prieštaravimus, pareikštus pagal 16, 17 ar 
19 straipsnius, išskyrus atvejus, kai jiems 
apie tai jau buvo pranešta pagal 1 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Ši pareiga atitinka ribotą pareigą pateikti dokumentus apie gavėjus pagal 14 straipsnio 
e punktą. Duomenų subjektas gali pasirinkti, ar reikalauti, kad tiesiogiai už operaciją 
atsakingas duomenų valdytojas visiškai ištrintų duomenis, ar kad netiesiogiai už operaciją 
atsakingas duomenų valdytojas iš dalies ištrintų duomenis.

Pakeitimas 1170
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų valdytojams tenka pareiga 
įrodyti, kad laikomasi minėtų pareigų.
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Or. de

Pakeitimas 1171
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Standartizuota duomenų politika

1. Jei esama bent vieno iš 5b straipsnio 1–
10 dalyse nurodyto rizikos veiksnio ar jei 
renkami asmens duomenys, susiję su 
duomenų subjektu, duomenų valdytojas, 
prieš pateikdamas informaciją pagal 
14 straipsnį, pateikia duomenų subjektui 
šias detales:
a) ar renkama daugiau asmens duomenų 
nei būtina kiekvienam konkrečiam 
tvarkymo tikslui pasiekti;
b) ar saugojama daugiau asmens 
duomenų nei būtina kiekvienam 
konkrečiam tvarkymo tikslui pasiekti;
c) ar asmens duomenys tvarkomi kitiems 
tikslams nei tikslams, kuriems jie buvo 
renkami;
d) ar asmens duomenys platinami ne 
viešoms trečiosioms šalims kitiems 
tikslams nei tikslams, kuriems jie buvo 
renkami;
e) ar asmens duomenys parduodami;
f) ar asmens duomenys saugomi 
užkoduota forma.
2. 1 dalyje nurodytos detalės pateikiamos 
pagal X priedą lentelės formatu, 
naudojant tekstą ir simbolius, tokiose 
trijose skiltyse:
a) pirmoje skiltyje pateikiamos grafinės 
formos, simbolizuojančios šias detales;
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b) antroje skiltyje pateikiama svarbiausia 
informacija apie šias detales;
c) trečiojoje skiltyje pateikiamos grafinės 
formos, nurodančios, ar pateikta 
atitinkama detalė.
3. 1 ir dalyse nurodyta informacija 
pateikiama lengvai matomu ir aiškiai 
įskaitomu būdu ir kalba, kuri yra lengvai 
suprantama valstybių narių vartotojams, 
kuriems ši informacija teikiama. Jei 
detalės pateikiamos elektroniniu formatu, 
jos turi būti automatizuotai nuskaitomos.
4. Papildomos detalės neteikiamos. 
Išsamūs paaiškinimai ar tolesnės pastabos 
dėl 1 dalyje nurodytų detalių gali būti 
pateikiamo kartu su kitais informacijos 
reikalavimais pagal 14 straipsnį.
5. Komisijai pagal 86 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
išsamiai nustatyti 1 dalyje nurodytas 
detales bei jų pateikimą, kaip nurodyta 
2 dalyje ir X priede.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektai turi būti informuoti apie duomenų tvarkymo operacijas, taikomas 
subjekto, su kuriuo jie palaiko santykius, tačiau duomenų subjektams neturėtų būti pateikta 
gausybė informacijos. Siekiant sudaryti sąlygas greitesniam supratimui ir geresniam 
duomenų apsaugos politikos palyginamumui, duomenų valdytojai, pateikdami duomenų 
subjektui informaciją, prieš detalų savo informacijos politikos išdėstymą pateikia trumpą 
piktograminiu modeliu pagrįstą informacijos politikos apžvalgą.

Pakeitimas 1172
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Standartizuota duomenų politika
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1. Kai renkami su duomenų subjektu 
susiję asmens duomenys, duomenų 
valdytojas, prieš pateikdamas informaciją 
pagal 14 straipsnį, pateikia duomenų 
subjektui šias detales:
a) ar renkama daugiau asmens duomenų 
nei būtina kiekvienam konkrečiam 
tvarkymo tikslui pasiekti;
b) ar saugojama daugiau asmens 
duomenų nei būtina kiekvienam 
konkrečiam tvarkymo tikslui pasiekti;
c) ar asmens duomenys tvarkomi kitiems 
tikslams nei tikslams, kuriems jie 
renkami;
d) ar asmens duomenys platinami ne 
viešoms trečiosioms šalims kitiems 
tikslams nei tikslams, kuriems jie buvo 
renkami;
e) ar asmens duomenys parduodami;
f) ar asmens duomenys saugomi 
užkoduota forma.
2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama pagal X priedą lentelės 
formatu, naudojant tekstą ir simbolius, 
tokiose trijose skiltyse:
a) pirmoje skiltyje pateikiamos grafinės 
formos, simbolizuojančios šią 
informaciją;
b) antroje skiltyje pateikiama svarbiausia 
informacija apie šias detales;
c) trečiojoje skiltyje pateikiamos grafinės 
formos, nurodančios, ar pateikta 
atitinkama detalė.
3. 1 ir dalyse nurodyta informacija 
pateikiama lengvai matomu ir aiškiai 
įskaitomu būdu ir kalba, kuri yra lengvai 
suprantama valstybių narių vartotojams, 
kuriems ši informacija teikiama. Jei 
detalės pateikiamos elektroniniu formatu, 
jos turi būti automatizuotai nuskaitomos.
4. Papildomos detalės neteikiamos. 
Išsamūs paaiškinimai ar tolesnės pastabos 
dėl 1 dalyje nurodytų detalių gali būti 
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pateikiamo kartu su kitais informacijos 
reikalavimais pagal 14 straipsnį.
5. Komisijai pagal 86 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
išsamiai nustatyti 1 dalyje nurodytas 
detales bei jų pateikimą, kaip nurodyta 
2 dalyje ir X priede.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektai turi būti informuoti apie duomenų tvarkymo operacijas, taikomas 
subjekto, su kuriuo jie palaiko santykius, tačiau duomenų subjektams neturėtų būti pateikta 
gausybė informacijos. Siekiant sudaryti sąlygas greitesniam supratimui ir geresniam 
duomenų apsaugos politikos palyginamumui, duomenų valdytojai, pateikdami duomenų 
subjektui informaciją, prieš detalų savo informacijos politikos išdėstymą pateikia trumpą 
piktograminiu modeliu pagrįstą informacijos politikos apžvalgą.

Pakeitimas 1173
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia bent tokią informaciją:

Išbraukta.

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 
vardą ir pavardę (pavadinimą) ir 
duomenis ryšiams;
b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti 
asmens duomenis, įskaitant sutarčių 
nuostatas ir bendrąsias sutarčių 
sudarymo sąlygas, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies b punktu, ir teisėtus duomenų 
valdytojo interesus, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies f punktu;
c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį;
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d) galiojančią duomenų subjekto teisę 
prašyti, kad duomenų valdytojas leistų 
susipažinti su asmens duomenimis, ir juos 
ištaisytų arba ištrintų, arba teisę nesutikti, 
kad tokie asmens duomenys būtų 
tvarkomi;
e) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir priežiūros institucijos 
duomenis ryšiams;
f) asmens duomenų gavėjus arba asmens 
duomenų gavėjų kategorijas;
g) kai taikoma, apie duomenų valdytojo 
ketinimą duomenis perduoti į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai ir 
Komisijos sprendimu dėl tinkamumo 
pagrįstą informaciją apie tos trečiosios 
šalies ar tarptautinės organizacijos 
užtikrinamą apsaugos lygį;
h) bet kokią papildomą informaciją, kad 
būtų užtikrintas sąžiningas duomenų 
subjekto duomenų tvarkymas, 
atsižvelgiant į konkrečias asmens 
duomenų rinkimo aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 1174
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia bent tokią informaciją:

1. Jei nesama nei vieno iš 5b straipsnio 1–
10 dalyse nurodyto rizikos veiksnio ir jei
renkami asmens duomenys, susiję su
duomenų subjektu, duomenų valdytojas 
duomenų subjektui paprašius jam pateikia
šią informaciją.

Jei esama bent dviejų iš 5b straipsnio 1–
10 dalyse nurodyto rizikos veiksnių ir jei 
renkami asmens duomenys, susiję su 
duomenų subjektu, duomenų valdytojas 
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duomenų subjektui paprašius jam 
pateikia bent šią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1175
Stanimir Ilchev

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia bent tokią informaciją:

1. Tiesiogiai už operaciją atsakingas
duomenų valdytojas ir, jei taikoma, jo 
atstovas, bent pateikia dokumentus apie:

Or. de

Pagrindimas

Sujungiami 14 ir 28 straipsniai nustatant skirtingas pareigas skirtingiems duomenų 
valdytojams. Pareigos pateikti informaciją ir dokumentus turėtų būti didžiąja dalimi 
identiškos, kad duomenų valdytojui būtų lengviau atlikti savo pareigas.

Pakeitimas 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia bent tokią informaciją:

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia bent tokią informaciją. 
Tolesnės dalys netaikomos mažoms 
įmonėms joms vykdant savo veiklą ir 
duomenims, kurie griežtai skirti tik vidaus 
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naudojimui.

Or. en

Pakeitimas 1177
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia bent tokią informaciją:

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia bent tokią informaciją ar 
sudaro sąlygas su ja susipažinti:

Or. en

Pagrindimas

Būtinybė pateikti informacija neleidžia priimti praktinio požiūrio į skaidrumą.

Pakeitimas 1178
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai iš duomenų subjekto renkami 
duomenų subjekto asmens duomenys, 
duomenų valdytojas asmens duomenų 
gavimo metu duomenų subjektui pateikia 
tokią informaciją:
a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 
vardą ir pavardę (pavadinimą) ir 
duomenis ryšiams;
b) duomenų tvarkymo tikslą, kuriam skirti 
asmens duomenys, įskaitant sutarties 
sąlygas ir bendrąsias sąlygas.
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Išsamesnė informacija pateikiama 
duomenų subjekto prašymu ir ji apima 
tokią informaciją: 
a) asmens duomenų saugojimo laikotarpį;
b) galiojančią duomenų subjekto teisę 
prašyti, kad duomenų valdytojas leistų 
susipažinti su asmens duomenimis, ir juos 
ištaisytų arba ištrintų, arba teisę nesutikti, 
kad tokie asmens duomenys būtų 
tvarkomi;
c) teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai ir priežiūros institucijos 
duomenis ryšiams;
d) asmens duomenų gavėjus arba asmens 
duomenų gavėjų kategorijas;
e) kai taikoma, apie duomenų valdytojo 
ketinimą duomenis perduoti į trečiąją šalį 
arba tarptautinei organizacijai ir 
Komisijos sprendimu dėl tinkamumo 
pagrįstą informaciją apie tos trečiosios 
šalies ar tarptautinės organizacijos 
užtikrinamą apsaugos lygį;
f) bet kokią papildomą informaciją, kad 
būtų užtikrintas sąžiningas duomenų 
subjekto duomenų tvarkymas, 
atsižvelgiant į konkrečias asmens 
duomenų rinkimo aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų būti dviejų pakopų procesas.

Pakeitimas 1179
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 
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vardą ir pavardę (pavadinimą) ir duomenis 
ryšiams;

vardą ir pavardę (pavadinimą) ir duomenis 
ryšiams arba, jei reikia, įmonių grupės ir 
jos duomenų apsaugos pareigūno vardą ir 
pavardę (pavadinimą) ir duomenis 
ryšiams;

Or. en

Pakeitimas 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 
vardą ir pavardę (pavadinimą) ir duomenis 
ryšiams;

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 
duomenis ryšiams;

Or. en

Pakeitimas 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 
vardą ir pavardę (pavadinimą) ir
duomenis ryšiams;

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 
duomenis ryšiams;

Or. es

Pakeitimas 1182
Michèle Striffler
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 
vardą ir pavardę (pavadinimą) ir duomenis 
ryšiams;

a) duomenų valdytojo ir prireikus jo 
atstovo ir pavardę (pavadinimą) ir 
duomenis ryšiams ir duomenų apsaugos 
pareigūno duomenis ryšiams;

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimą pateikti informaciją apie duomenų apsaugos pareigūno tapatybę reikėtų pakeisti 
reikalavimu pateikti standartinę informaciją, t. y. duomenų apsaugos pareigūno duomenis 
ryšiams, kad būtų užtikrintas jo nepriklausomumas ir užbėgta už akių poreikiui atnaujinti 
informaciją, jei duomenų apsaugos pareigūnas pasikeistų.

Pakeitimas 1183
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens 
duomenis, įskaitant sutarčių nuostatas ir 
bendrąsias sutarčių sudarymo sąlygas, kai 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies b punktu, ir teisėtus 
duomenų valdytojo interesus, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies f punktu;

b) konkrečius tikslus, kuriais ketinama 
tvarkyti asmens duomenis bei informaciją 
apie asmens duomenų tvarkymo apsaugą, 
įskaitant sutarčių nuostatas ir bendrąsias 
sutarčių sudarymo sąlygas, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies b punktu, ir teisėtus duomenų 
valdytojo interesus, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies f punktu;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi duomenų saugumas yra pagrindinė duomenų apsaugos dalis, ši informacija laikoma 
svarbia duomenų subjektui.
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Pakeitimas 1184
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens 
duomenis, įskaitant sutarčių nuostatas ir 
bendrąsias sutarčių sudarymo sąlygas, kai 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies b punktu, ir teisėtus 
duomenų valdytojo interesus, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio
1 dalies f punktu;

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens 
duomenis, įskaitant sutarčių nuostatas ir 
bendrąsias sutarčių sudarymo sąlygas, kai 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies b punktu, ir teisėtus 
duomenų valdytojo interesus, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 1 
dalies f punktu, 1a ir 1b dalimis;

Or. en

Pakeitimas 1185
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens 
duomenis, įskaitant sutarčių nuostatas ir 
bendrąsias sutarčių sudarymo sąlygas, kai 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies b punktu, ir teisėtus 
duomenų valdytojo interesus, kai 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies f punktu;

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens 
duomenis;

Or. en

Pakeitimas 1186
Josef Weidenholzer

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

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens 
duomenis, įskaitant sutarčių nuostatas ir 
bendrąsias sutarčių sudarymo sąlygas, kai 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies b punktu, ir teisėtus
duomenų valdytojo interesus, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies f punktu;

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti
kiekvienos kategorijos asmens duomenis, 
įskaitant sutarčių nuostatas ir bendrąsias 
sutarčių sudarymo sąlygas, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies b punktu, ir dominuojantį teisėtą
duomenų valdytojo interesą, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies f punktu;

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai duomenų subjektai dažnai susiduria su bendro pobūdžio atsakymais ir todėl 
negauna tinkamos informacijos. Taigi, pakeitimu išsamiau paaiškinama, koks turi būti 
tinkamas atsakymas.

Pakeitimas 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens 
duomenis, įskaitant sutarčių nuostatas ir 
bendrąsias sutarčių sudarymo sąlygas, kai 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies b punktu, ir teisėtus 
duomenų valdytojo interesus, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio
1 dalies f punktu;

b) konkretų tikslą ar tikslus, kuriais 
ketinama tvarkyti asmens duomenis, 
įskaitant susijusius su 6 straipsnio 
nuostatomis ir būtent sutarčių nuostatas ir 
bendrąsias sutarčių sudarymo sąlygas, kai 
duomenų tvarkymas grindžiamas 
6 straipsnio 1 dalies b punktu, ir teisėtus 
duomenų valdytojo interesus, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 1a ir 
1b dalimis;

Or. en

Pakeitimas 1188
Sarah Ludford
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikslus, kuriais ketinama tvarkyti
asmens duomenis, įskaitant sutarčių 
nuostatas ir bendrąsias sutarčių 
sudarymo sąlygas, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies b punktu, ir teisėtus duomenų 
valdytojo interesus, kai duomenų 
tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 
1 dalies f punktu;

b) tikslą ar tikslus, kuriais ketinama 
tvarkyti duomenis, ir

Or. en

Pagrindimas

Duomenų subjektas neturėtų būti pernelyg apsunkintas informacija.


