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Grozījums Nr. 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu 
tīkla vai informācijas sistēmu spēju 
pretoties nejaušiem gadījumiem vai 
nelikumīgām vai ļaunprātīgām darbībām, 
kas apdraud uzglabāto vai nosūtīto datu 
pieejamību, autentiskumu, integritāti vai 
konfidencialitāti, kā arī to saistīto 
pakalpojumu drošību, ko piedāvā minētie 
tīkli un sistēmas, vai kuri ir pieejami, 
izmantojot šos tīklus un sistēmas;

Or. en

Pamatojums

Datu drošība ir jāuzskata par datu aizsardzības pamatelementu. Tādēļ datu apstrādi uzskata 
par likumīgu, ja tā ir vajadzīga datu drošības nolūkā.

Grozījums Nr. 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apstrādi veic tikai pseidonimizētiem 
datiem, un pakalpojuma saņēmējam ir 
tiesības iebilst atbilstīgi 19. panta 
3. punktam;

Or. en

Grozījums Nr. 888
Louis Michel
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu 
informācijas un saziņas sistēmu 
pieejamību, uzticamību, konfidencialitāti 
un drošību, jo īpaši gadījumā, kad tas ir 
vajadzīgs pārziņa pienākumu izpildei 
saskaņā ar tiesību aktiem, līgumu vai 
iekšējiem noteikumiem, kuru mērķis ir 
šādu pienākumu izpilde;

Or. en

Grozījums Nr. 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apstrāde ir vajadzīga saistībā ar valsts 
praksi attiecībā uz sociālajiem partneriem 
koplīgumu jomā;

Or. en

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) datus vāc no publiskiem reģistriem, 
sarakstiem vai dokumentiem, kas ir 
pieejami ikvienam;

Or. en
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Pamatojums

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (IMCO) atzinuma teksts.

Grozījums Nr. 891
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apstrāde ir vajadzīga sabiedrības 
drošības, personas labklājības, drošības 
vai veselības interesēs saskaņā ar 
pamattiesībām un brīvībām; 

Or. en

Grozījums Nr. 892
Monika Hohlmeier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) datu apstrāde tikai tādā apjomā, kas 
vajadzīgs tīkla un informācijas drošībai, 
piemēram, tīkla vai informācijas sistēmu 
spējai zināmā uzticības līmenī pretoties 
nejaušiem gadījumiem vai nelikumīgām 
vai ļaunprātīgām darbībām, kas apdraud 
uzglabāto vai nosūtīto datu pieejamību, 
autentiskumu, integritāti un 
konfidencialitāti, kā arī to saistīto 
pakalpojumu drošību, kurus piedāvā 
minētie tīkli un sistēmas, vai kuri ir 
pieejami, izmantojot šos tīklus un 
sistēmas;

Or. de
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Pamatojums

Informācijas drošības nolūkā ir vajadzīga zināmas informācijas apstrāde, lai aizsargātu
personas datus. Ņemot vērā, ka saskaņā ar definīciju visi dati būtu jāuzskata par personas 
datiem, informācijas drošība ir jāklasificē kā likumīgas intereses, kas attaisno dažu datu 
apstrādi un ir horizontāli piemērojama regulā. Informācijas drošība ir viens no datu pārziņa 
pamatpienākumiem (30., 31. pants) un 39. apsvērumā ir atzīta par likumīgām interesēm.

Grozījums Nr. 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) apstrāde ir vajadzīga saistībā ar 
nodarbinātību, jo īpaši nolūkā, kas saistīts 
ar pieņemšanu darbā, darba līguma 
izpildi, tostarp tiesību aktos vai 
koplīgumos paredzēto saistību izpildi, 
darba vadību, plānošanu un 
organizēšanu, veselību un drošību darbā 
un individuālu vai kolektīvu ar 
nodarbinātību saistītu tiesību vai 
priekšrocību izmantošanu un darba 
attiecību izbeigšanu, kā arī, lai ievadītu, 
atjauninātu, uzlabotu un mainītu 
darbinieku datus apstrādes sistēmās, 
tostarp tehniskās drošības sistēmās, kas 
paredzētas darbinieku datu aizsardzībai 
pret trešo personu neatļautu piekļuvi, 
tostarp pret datu transformāciju, vīrusiem 
un ļaunprogrammatūru;

Or. en

Grozījums Nr. 894
Axel Voss

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) apstrāde ir vajadzīga krāpšanas 
konstatēšanai un novēršanai saskaņā ar 
piemērojamo finanšu regulējumu vai 
nozares vai profesionālās struktūras 
ieviestajiem prakses kodeksiem;

Or. en

Pamatojums

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (IMCO) atzinuma teksts.

Grozījums Nr. 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) datus vāc no publiskiem reģistriem, 
sarakstiem vai dokumentiem, kas ir
pieejami ikvienam;

Or. en

Grozījums Nr. 896
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) apstrāde ir vajadzīga, lai pamatotu, 
īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus 
prasījumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) apstrāde ir vajadzīga personas datu 
pseidonimizācijas vai anonimizācijas
nolūkā;

Or. en

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) apstrādi veic tikai pseidonimizētiem 
datiem, ja datu subjekts ir pienācīgi 
aizsargāts un pakalpojuma saņēmējam ir 
tiesības iebilst atbilstīgi 19. panta 
3. punktam;

Or. en

Grozījums Nr. 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu 
tīkla vai informācijas sistēmas spēju 
pretoties nejaušiem gadījumiem vai 
nelikumīgām vai ļaunprātīgām darbībām, 
kas apdraud uzglabāto vai nosūtīto datu 
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pieejamību, autentiskumu, integritāti vai 
konfidencialitāti, kā arī to saistīto 
pakalpojumu drošību, ko piedāvā minētie
tīkli un sistēmas, vai kuri ir pieejami, 
izmantojot šos tīklus un sistēmas;

Or. en

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) apstrāde ir vajadzīga personas datu 
anonimizācijas vai pseidonimizācijas 
nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 901
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fe) apstrāde ir vajadzīga uzņēmumu 
grupu likumīgiem iekšējiem mērķiem un 
ja iekšējos datu aizsardzības noteikumos 
vai līdzvērtīgos profesionālās ētikas 
kodeksos ir pietiekami ievērotas attiecīgo 
datu subjektu intereses saskaņā ar
38. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

Or. en

Grozījums Nr. 902
Sophia in 't Veld
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai 
uztic uzdevumu sīkāk norādīt, kādos 
gadījumos apstrāde ir attaisnojama 
pārziņa likumīgo interešu ievērošanas 
nolūkā, kā minēts 1. punktā, un kādos
gadījumos datu subjekta intereses vai 
pamattiesības un brīvības ir svarīgākas 
par pārziņa likumīgajām interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 903
Jan Philipp Albrecht

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja nav piemērojams neviens no 
1. punktā minētajiem personas datu 
apstrādes likumīgajiem pamatiem, 
personas datu apstrāde ir likumīga tikai 
tad un tikai tādā apmērā, kas vajadzīgs 
pārziņa likumīgo interešu ievērošanai, ja 
vien tā datu subjekta intereses vai 
pamattiesības un brīvības, kuram 
vajadzīga personas datu aizsardzība, nav 
svarīgākas. Šajā gadījumā datu pārzinis 
saskaņā ar 14. panta 1. punktu atsevišķi 
sniedz datu subjektam precīzu 
informāciju par datu apstrādi. Pārzinis 
paziņo arī iemeslus, kāpēc, viņaprāt, viņa
intereses ir svarīgākas par datu subjekta 
interesēm vai pamattiesībām un brīvībām. 
Šo punktu nepiemēro apstrādei, ko veic 
valsts iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj referenta ierosināto grozījumu Nr. 100, paskaidrojot, ka datu subjektam sniedz 
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informāciju par datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm, kopā ar vispārējo 
informāciju, lai neapgrūtinātu pārzini un datu subjektu ar daudzkārtēju atsevišķu ziņojumu 
sūtīšanu.

Grozījums Nr. 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pseidonimizēta datu apstrāde ir 
likumīga.

Or. en

Pamatojums

Papildu norāde par likumības prasībām, lai veicinātu pseidonimizētu datu apstrādi.

Grozījums Nr. 905
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tikai tad, ja nav piemērojams neviens 
no 1. punktā minētajiem personas datu 
apstrādes likumīgajiem pamatiem, 
personas datu apstrādi konkrētos nolūkos 
var veikt, pamatojoties uz pārziņa 
likumīgajām interesēm. Šajā gadījumā 
datu pārzinis atsevišķi sniedz datu 
subjektam precīzu informāciju par datu 
apstrādi. Pārzinis paziņo iemeslus, kāpēc, 
viņaprāt, viņa intereses ir svarīgākas par 
datu subjekta interesēm vai 
pamattiesībām un brīvībām. Šo punktu 
nepiemēro apstrādei, ko veic valsts 
iestādes, pildot savus uzdevumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Likumīgās intereses, kas ir svarīgākas 
par datu subjektu interesēm, saskaņā ar 
1. punkta f) apakšpunktu parasti ir šādas:
a) pārziņa pamattiesību aizsardzība;
b) trešo personu pamattiesību aizsardzība, 
ja pārzinim ir juridisks pienākums 
aizsargāt to tiesības;
c) likumīgo tiesību pamatošana, 
īstenošana vai aizstāvēšana;
d) tiesību uz vārda brīvību izmantošana 
saskaņā ar 80. pantu;
e) vēstures, statistikas vai zinātniskā izpēte 
saskaņā ar 83. pantu.

Or. en

Pamatojums

To apstrādes darbību saraksts, kas ir svarīgākas par datu subjektu interesēm, saskaņā ar
spēkā esošajiem dalībvalstu tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pārziņa likumīgās intereses, kas 
minētas 1. punkta f) apakšpunktā, var būt 
svarīgākas par datu subjekta interesēm 
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vai pamattiesībām un brīvībām tikai tad, 
ja:
a) personas datu apstrāde tiek veikta, 
izmantojot tiesības uz vārda, plašsaziņas 
līdzekļu un humanitāro zinātņu brīvību 
saskaņā ar Savienības vai valstu tiesību 
aktiem;
b) personas datu apstrāde ir vajadzīga un 
samērīga ar datu pārziņa vai to trešo 
personu likumīgajām prasībām, kuru 
vārdā datu pārzinis rīkojas saistībā ar 
konkrēto identificēto datu subjektu, vai lai 
novērstu vai ierobežotu kaitējumu, ko 
datu subjekts var radīt pārzinim, ar 
nosacījumu, ka minētās likumīgās 
prasības nav acīmredzami nepamatotas;
c) personas datu apstrādi veic saistībā ar 
profesionālām komercattiecībām, un dati 
ir iegūti no datu subjekta šim nolūkam, 
un apstrādi veic tikai saistībā ar 
komercattiecībām, kurās dati sākotnēji 
iegūti;
d) personas datu apstrāde ir vajadzīga 
reģistrētām bezpeļņas organizācijām, 
fondiem un labdarības iestādēm, kuras 
atzītas par tādām, kas darbojas 
sabiedrības interesēs saskaņā ar 
Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, 
tikai ziedojumu vākšanas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 908
Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šā panta 1.a punktā minētās pārziņa 
likumīgās intereses parasti ir svarīgākas 
par datu subjekta interesēm vai 
pamattiesībām un brīvībām, piemēram,
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tad, ja:
a) personas datu apstrāde tiek veikta, 
izmantojot tiesības uz vārda, plašsaziņas 
līdzekļu un humanitāro zinātņu brīvību, 
saskaņā ar Savienības vai valstu tiesību 
aktiem;
b) personas datu apstrāde ir vajadzīga 
datu pārziņa vai to trešo personu likumīgo 
prasību izpildei, kuru vārdā datu pārzinis 
rīkojas saistībā ar konkrētu, identificētu 
datu subjektu, vai lai novērstu vai 
mazinātu kaitējumu, ko datu subjekts var 
nodarīt pārzinim;
c) datu subjekts ir sniedzis personas datus 
datu pārzinim atbilstīgi 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajam juridiskajam 
pamatam, un personas datus izmanto 
tiešās tirgvedības nolūkos saviem un 
līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem 
un tos nepārsūta, un datu subjektam ir 
skaidri noteikts datu pārzinis;
d) personas datu apstrāde notiek atbilstīgi 
profesionālām komercattiecībām, un dati 
no datu subjekta ir saņemti šim nolūkam;
e) personas datu apstrāde ir vajadzīga 
reģistrētām bezpeļņas organizācijām, 
fondiem un labdarības iestādēm, kas 
atzītas par tādām, kuras darbojas 
sabiedrības interesēs saskaņā ar 
Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, 
tikai ziedojumu vākšanas nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj referenta grozījuma Nr. 101 ievaddaļu, papildinot to ar vārdu „piemēram”, kas 
paskaidro, ka saraksts ir papildināms.

Grozījums Nr. 909
Dimitrios Droutsas

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

1.b Par likumīgām uzskatāmas šādas 
pārziņa intereses:
a) personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai 
novērstu vai ierobežotu pārzinim vai, 
izņēmuma gadījumā, trešajai personai
nodarīto kaitējumu;
b) datu subjekts ir sniedzis personas datus 
datu pārzinim atbilstīgi 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajam juridiskajam 
pamatam, un personas datus izmanto 
tiešās tirgvedības nolūkos saviem un 
līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem 
un tos nepārsūta, un datu subjektam ir 
skaidri noteikts datu pārzinis.

Or. en

Grozījums Nr. 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Likumīgās intereses, kas ir svarīgākas 
par datu subjektu interesēm saskaņā ar 
1. punkta f) apakšpunktu, parasti nav:
a) kredītspējas novērtējums;
b) tiešā tirgvedība;
c) apstrāde tikai papildu finansiālu 
ienākumu gūšanai līgumattiecībās;
d) apstrāde, ko datu subjekts nevar 
pamatoti paredzēt vai kas ir būtiski 
neizdevīga.

Or. en
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Pamatojums

Uzskatāms to apstrādes darbību saraksts, kas neietver „svarīgākas likumīgās intereses”, bet 
kuras var veikt citu iemeslu dēļ (piemēram, piekrišana vai līgumi).

Grozījums Nr. 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Parasti 1. punkta f) apakšpunktā 
minētās datu subjekta intereses vai 
pamattiesības un brīvības ir svarīgākas 
par pārziņa likumīgajām interesēm, ja:
a) apstrāde var radīt nopietnu kaitējuma 
risku datu subjektam;
b) apstrādā 9. panta 1. punktā minētos 
īpašu kategoriju personas datus, 
atrašanās vietas datus vai biometriskos 
datus;
c) personas datus apstrādā profilēšanas 
kontekstā;
d) personas dati ir pieejami lielam 
personu skaitam vai lielu daudzumu datu 
subjekta personas datu apstrādā, saskaņo 
vai apvieno ar citiem datiem;
e) personas datu apstrāde var negatīvi 
ietekmēt datu subjektu, jo īpaši tāpēc, ka 
tā var celt neslavu vai izraisīt 
diskrimināciju; vai
f) datu subjekts ir bērns.

Or. en

Grozījums Nr. 912
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Ja pārzinis vai viņa pārstāvis plāno 
apstrādāt personas datus, pamatojoties uz 
6. panta 1. punktu, viņš pirms jebkādu 
apstrādes darbību sākšanas brīdina 
VI nodaļā minēto uzraudzības iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 913
Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Šā panta 1.a punktā minētās datu 
subjekta intereses vai pamattiesības un 
brīvības parasti ir svarīgākas par pārziņa 
likumīgajām interesēm, piemēram, ja:
a) apstrāde rada nopietnu kaitējuma risku 
datu subjektam;
b) apstrādā 9. panta 1. punktā minētos 
īpašu kategoriju personas datus, 
atrašanās vietas datus vai biometriskos 
datus;
c) pamatojoties uz apstrādes kontekstu, 
datu subjekts var pamatoti domāt, ka tā 
personas datus apstrādās tikai konkrētam 
nolūkam vai ka tos neatklās, izņemot 
gadījumus, kad datu subjekts ir īpaši un 
atsevišķi informēts par tā personas datu 
izmantošanu citā nolūkā, nevis 
pakalpojuma sniegšanai;
d) personas datus apstrādā profilēšanas 
kontekstā;
e) personas datus dara pieejamus lielam 
personu skaitam vai lielu daudzumu datu 
subjekta personas datu apstrādā vai 
apvieno ar citiem datiem;
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f) personas datu apstrāde var negatīvi 
ietekmēt datu subjektu, jo īpaši tāpēc, ka 
tā var celt neslavu vai izraisīt 
diskrimināciju; vai
g) datu subjekts ir bērns.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj referenta grozījuma Nr. 102 ievaddaļu, papildinot to ar vārdu „piemēram”, kas 
paskaidro, ka saraksts ir papildināms.

Grozījums Nr. 914
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Visas pārziņa likumīgās intereses 
izskata attiecībā pret datu subjekta 
interesēm vai pamattiesībām un brīvībām. 
Minētās pamattiesības un intereses ir 
uzskatāmas par svarīgākām par pārziņa 
likumīgajām interesēm, ja:
a) apstrāde rada nopietnu kaitējuma risku 
datu subjektam;
b) apstrādes dēļ tiek radīts iesaistīto datu 
subjektu to pamattiesību nopietns 
pārkāpšanas risks, kas noteiktas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā;
c) apstrāde ietver atrašanās vietas datus 
vai biometriskos datus;
d) apstrāde ir saistīta ar personas datiem, 
kas iegūti datu subjekta profilēšanā;
e) pastāv būtisks risks, ka personas datu 
apstrādei nav likumīga pamata, jo īpaši 
tad, ja personas datus dara pieejamus 
lielam skaitam personu vai lielu 
daudzumu datu subjekta personas datu 
apstrādā vai apvieno ar citiem datiem; vai
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f) datu subjekts ir bērns.

Or. en

Grozījums Nr. 915
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Apstrāde ir vajadzīga saistībā ar valsts 
praksi attiecībā uz sociālajiem partneriem 
koplīgumu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas datu apstrāde, kas ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos, ir likumīga, ja 
ir ievēroti 83. pantā paredzētie nosacījumi 
un aizsardzības pasākumi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts pārvietots uz 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Pantā ir izdarīti grozījumi saskaņā ar 
konteksta un riska principiem atbilstoši 5.a pantam (jauns) un 5.b pantam (jauns).

Grozījums Nr. 917
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas datu apstrāde, kas ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos, ir likumīga, ja 
ir ievēroti 83. pantā paredzētie nosacījumi 
un aizsardzības pasākumi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts pārvietots uz 6. panta 1.a punkta e) apakšpunktu (jauns).

Grozījums Nr. 918
Louis Michel

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas datu apstrāde, kas ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos, ir likumīga, ja 
ir ievēroti 83. pantā paredzētie nosacījumi 
un aizsardzības pasākumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas datu apstrāde, kas ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 

2. Personas datu turpmāka apstrāde, kas ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
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zinātniskās izpētes nolūkos, ir likumīga, ja 
ir ievēroti 83. pantā paredzētie nosacījumi 
un aizsardzības pasākumi.

zinātniskās izpētes nolūkos, ir likumīga, ja 
ir ievēroti 83. pantā paredzētie nosacījumi 
un aizsardzības pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas datu apstrāde, kas ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskās izpētes nolūkos, ir likumīga, ja 
ir ievēroti 83. pantā paredzētie nosacījumi 
un aizsardzības pasākumi.

2. Personas datu apstrāde, kas ir 
nepieciešama vēstures, statistikas vai 
zinātniskos nolūkos, ir likumīga, ja ir 
ievēroti 83. pantā paredzētie nosacījumi un 
aizsardzības pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārziņa likumīgo interešu aizsardzības 
nolūkā pseidonimizētu datu apstrāde ir 
likumīga, ja vien tā datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un 
pamatbrīvības, kam vajadzīga personas 
datu aizsardzība, nav svarīgākas, jo īpaši 
tad, ja datu subjekts ir bērns. To 
nepiemēro apstrādei, ko veic valsts 
iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en
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Pamatojums

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) atzinuma teksts.

Grozījums Nr. 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārziņa likumīgo interešu aizsardzības 
nolūkā pseidonimizētu datu apstrāde ir 
likumīga, ja vien tā datu subjekta 
intereses vai pamattiesības un 
pamatbrīvības, kam vajadzīga personas 
datu aizsardzība, nav svarīgākas, jo īpaši 
tad, ja datu subjekts ir bērns. To 
nepiemēro apstrādei, ko veic valsts 
iestādes, pildot savus uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apstrādes, kas minēta 1. punkta c) un
e) apakšpunktā, pamatu ir jāparedz:

3. Apstrādes, kas minēta 1. punkta 
e) apakšpunktā, likumīgais pamats ir 
jāparedz:

Or. en

Pamatojums

Tehnisks pielāgojums saistībā ar c) apakšpunkta horizontālo grozījumu saskaņā ar 5.a pantā 
(jauns) minēto konteksta principu.
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Grozījums Nr. 924
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apstrādes, kas minēta 1. punkta c) un 
e) apakšpunktā, pamatu ir jāparedz:

3. Apstrādes, kas minēta 1. punkta c) un 
e) apakšpunktā un 9. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā, pamats ir jāparedz:

Or. en

Grozījums Nr. 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dalībvalsts tiesību aktos, kas 
piemērojami pārzinim.

b) dalībvalsts tiesību aktos, tostarp darba 
koplīgumos, kas piemērojami pārzinim.

Or. de

Grozījums Nr. 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) gadījumā, kas minēts 1. punkta 
f) apakšpunktā, datu pārzinis atsevišķi 
sniedz datu subjektam precīzu 
informāciju par apstrādi; pēc datu 
subjekta steidzama pieprasījuma datu 
pārzinis arī pamato iemeslus, kādēļ viņš ir 
nolēmis, ka viņa likumīgās intereses ir 
svarīgākas par datu subjekta pamattiesību 
un brīvību aizsardzības interesēm;

Or. pl
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Grozījums Nr. 927
Axel Voss

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) starptautiskās konvencijās, kuru 
dalībniece ir Savienība vai kāda no 
dalībvalstīm;

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) atzinuma teksts. Sabiedriskās 
intereses var būt paustas arī starptautiskās konvencijās, pat tad, ja nav attiecīgu valsts vai ES 
tiesību aktu. Šādās konvencijās tomēr būtu jāievēro tiesību uz personas datu aizsardzību 
būtība un tām jābūt samērīgām ar to likumisko mērķi. Turklāt ikvienai šādai personas datu 
apstrādei vajadzētu būt saskaņā arī ar visiem citiem regulas aspektiem.

Grozījums Nr. 928
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) starptautiskās konvencijās, kuru 
dalībniece ir ES vai kāda no dalībvalstīm;

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskās intereses var paust arī starptautiskās konvencijās, pat tad, ja nav attiecīgu valsts 
vai ES tiesību aktu. Šādās konvencijās tomēr būtu jāievēro tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtība un tām jābūt samērīgām ar to likumisko mērķi. Turklāt šādai personas 
datu apstrādei acīmredzami vajadzētu būt saskaņā arī ar visiem citiem regulas aspektiem.
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Grozījums Nr. 929
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) koplīgumos saistībā ar nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 930
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) starptautiski atzītās regulās, 
noteikumos, norādījumos, standartos 
un/vai nozares prakses kodeksos, kas 
attiecas uz pārziņa uzņēmējdarbību;

Or. en

Pamatojums

Reglamentētajās nozarēs personas datu apstrādei jāatbilst vairākiem tiesību aktiem, 
noteikumiem un norādēm, kas īpaši attiecas uz attiecīgo nozari.

Grozījums Nr. 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie noteikumi var reglamentēt apstrādes 
likumības aspektus, jo īpaši attiecībā uz 
datu pārziņiem, apstrādes mērķi un 
ierobežojumiem, datu saturu un datu 
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subjektiem, apstrādes pasākumiem un 
procedūrām, saņēmējiem un datu 
uzglabāšanas ilgumu.

Or. de

Pamatojums

Ietver noteikumus par personas datu apstrādi, konkrēti nosakot, kas ir pārzinis, kāds ir 
apstrādes nolūks, kādi dati, par kuriem datu subjektiem un kādā veidā tiek apstrādāti, kam tos 
nosūta un cik ilgi uzglabā.

Grozījums Nr. 932
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts tiesību aktam ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai tam jābūt 
nepieciešamam, lai aizsargātu citu personu 
tiesības un brīvības, tajā jābūt ievērotai 
tiesību uz personas datu aizsardzību būtībai 
un tam jābūt samērīgam ar tā likumīgo 
nolūku.

Starptautiskajām konvencijām, ES tiesību 
aktiem vai dalībvalsts tiesību aktiem ir 
jāatbilst sabiedrības interešu nolūkam vai 
tiem jābūt nepieciešamiem, lai aizsargātu 
citu personu tiesības un brīvības, tajos 
jābūt ievērotai tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtībai un tiem jābūt 
samērīgiem ar to likumīgo nolūku.

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskās intereses var paust arī starptautiskās konvencijās, pat tad, ja nav attiecīgu valsts 
vai ES tiesību aktu. Šādās konvencijās tomēr būtu jāievēro tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtība un tām jābūt samērīgām ar to likumisko mērķi. Turklāt šādai personas 
datu apstrādei vajadzētu būt saskaņā arī ar visiem citiem regulas aspektiem.

Grozījums Nr. 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts tiesību aktam ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai tam jābūt 
nepieciešamam, lai aizsargātu citu personu 
tiesības un brīvības, tajā jābūt ievērotai 
tiesību uz personas datu aizsardzību būtībai 
un tam jābūt samērīgam ar tā likumīgo 
nolūku.

Dalībvalsts tiesību aktam ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai tam jābūt 
nepieciešamam, lai aizsargātu citu personu 
tiesības un brīvības. Dalībvalstu tiesību 
aktā jābūt arī ievērotai tiesību uz personas 
datu aizsardzību būtībai, kas minēta šajā 
regulā un starptautiskos līgumos, ko 
dalībvalsts apņēmusies ievērot. Visbeidzot, 
dalībvalsts pienākums ir novērtēt un 
nolemt, vai valsts tiesību akts ir samērīgs,
un tam jābūt samērīgam ar tā likumīgo 
nolūku, vai arī likumīgu nolūku varētu 
sasniegt, izmantojot risinājumus, kas rada 
mazāku iejaukšanos privātajā dzīvē.

Or. en

Grozījums Nr. 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts tiesību aktam ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai tam jābūt 
nepieciešamam, lai aizsargātu citu personu 
tiesības un brīvības, tajā jābūt ievērotai 
tiesību uz personas datu aizsardzību būtībai 
un tam jābūt samērīgam ar tā likumīgo 
nolūku.

Savienības un dalībvalsts tiesību aktiem ir 
jāatbilst sabiedrības interešu nolūkam vai 
tiem jābūt nepieciešamiem, lai aizsargātu 
citu personu tiesības un brīvības, tajos
jābūt ievērotai tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtībai un tiem jābūt 
samērīgiem ar to likumīgo nolūku.

Or. es

Pamatojums

Šā punkta pēdējā daļā ir ietvertas vairākas prasības, kas dalībvalstīm ir juridiski jāizpilda, 
nosakot datu apstrādes juridisko pamatu saskaņā ar 1. punkta c) un e) apakšpunktu. 
Uzskatām, ka šīs samērā vienkāršās prasības būtu jāizpilda ne tikai dalībvalstīm, bet arī
Savienībai.
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Grozījums Nr. 935
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts tiesību aktam ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai tam jābūt 
nepieciešamam, lai aizsargātu citu personu 
tiesības un brīvības, tajā jābūt ievērotai 
tiesību uz personas datu aizsardzību būtībai 
un tam jābūt samērīgam ar tā likumīgo 
nolūku.

Savienības un dalībvalsts tiesību aktiem ir 
jāatbilst sabiedrības interešu nolūkam vai 
tiem jābūt nepieciešamiem, lai aizsargātu 
citu personu tiesības un brīvības, tajos 
jābūt ievērotai pamattiesību un brīvību, jo 
īpaši tiesību uz personas datu aizsardzību,
būtībai un tiem jābūt samērīgiem ar to
likumīgo nolūku.

Or. de

Pamatojums

ES tiesību aktiem arī jāatbilst minētajām prasībām. Saskaņā ar 1. panta 2. punktu tajos 
jāievēro pamattiesību un brīvību, jo īpaši tiesību uz personas datu aizsardzību, būtība.

Grozījums Nr. 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts tiesību aktam ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai tam 
jābūt nepieciešamam, lai aizsargātu citu 
personu tiesības un brīvības, tajā jābūt 
ievērotai tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtībai un tam jābūt 
samērīgam ar tā likumīgo nolūku.

Šajos noteikumos apstrādes likumību var 
norādīt sīkāk, jo īpaši attiecībā uz pārzini, 
apstrādes nolūku un šāda nolūka 
ierobežojumu, datu saturu un datu 
subjektiem, apstrādes darbībām un 
apstrādes procedūrām, personas datu 
saņēmējiem un datu uzglabāšanas 
ilgumu. Savienības un dalībvalsts tiesību 
aktu noteikumiem jābūt nepieciešamiem, 
lai aizsargātu citu personu tiesības un 
brīvības, tajos jāievēro pamattiesību un 
brīvību, jo īpaši tiesību uz personas datu 
aizsardzību, būtība un tiem jābūt 
atbilstīgiem apstrādes likumīgajam 
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nolūkam.

Or. en

Grozījums Nr. 937
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts tiesību aktam ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai tam jābūt 
nepieciešamam, lai aizsargātu citu personu 
tiesības un brīvības, tajā jābūt ievērotai 
tiesību uz personas datu aizsardzību 
būtībai un tam jābūt samērīgam ar tā 
likumīgo nolūku.

Minētajos tiesību aktos paredz piemērotus 
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses, tiem ir jāatbilst 
sabiedrības interešu nolūkam vai jābūt 
nepieciešamiem, lai aizsargātu citu
personu tiesības un brīvības, tiem jābūt 
samērīgiem ar to likumīgo nolūku un 
vajadzīgiem demokrātiskā sabiedrībā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības tiesību aktos arī jāievēro minētie obligātie standarti. Papildu norāde par 
to, kas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, ievieš vispāratzītu obligātu standartu. Būtu 
jāievieš piemēroti pasākumi gan attiecībā uz datiem, kas nav jutīgi, gan jutīgiem datiem, tādēļ 
šis papildinājums ir aizgūts no 9. panta 2. punkta g) apakšpunkta.

Grozījums Nr. 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja apstrāde pamatojas uz 1. punkta 
f) apakšpunktu, pārzinis par to sniedz 
skaidru informāciju datu subjektam, kā 
arī informē datu subjektu par viņa 
tiesībām iebilst saskaņā ar 19. panta 
2. punktu.
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Or. en

Pamatojums

Jāpastiprina pārredzamības un informācijas prasības.

Grozījums Nr. 939
Louis Michel

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 940
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šā panta 4. punkts ir jāsvītro, jo, mainot nolūku, jebkurā gadījumā ir jāpiemēro viens no 
1. punktā minētajiem juridiskajiem pamatojumiem. Arī saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK mērķi 
nedrīkst mainīt, un tāpēc ir jāsaglabā aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr. 941
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosināto tekstu pamatoti var interpretēt kā principa par apstrādi, kas pamatota uz mērķi, 
vājināšanu. Direktīvā 95/46/EK šāda mērķa maiņa nav atļauta.

Grozījums Nr. 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 

svītrots
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izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 943
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

4. Personas datu apstrādi nedrīkst 
turpināt, ja paredzētais nolūks, kuram 
personas dati tiks apstrādāti, nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti.

Datu pārzinim jānovērtē nolūku 
savienojamība, ņemot vērā:
a) paredzēto un sākotnējo apstrādes 
nolūku saistību;
b) attiecīgo datu saturu;
c) sekas, ko paredzētā apstrāde rada datu 
subjektiem vai trešām personām;
d) sākotnējo datu vākšanas veidu un 
izmantotos līdzekļus;
e) visus datu pārziņa veiktos pienācīgos 
aizsardzības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Turpmākas apstrādes savienojamības jēdziens ir sīki jāizskaidro, lai sniegtu datu pārziņiem 
atbalsta un norādījumu minimumu, novērtējot datu apstrādes sākotnējā un paredzētā mērķa 
savienojamību.

Grozījums Nr. 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz
fa) apakšpunktā minētajiem pamatiem. 
Tas jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks pielāgojums fa) apakšpunkta (jauns) pievienošanas dēļ.

Grozījums Nr. 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punktā minētajiem 
pamatiem. Tas jo īpaši attiecas uz 
jebkurām līguma noteikumu un vispārīgo 
nosacījumu izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

ITRE un IMCO atzinuma teksts.
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Grozījums Nr. 946
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks atšķiras 
no tā, kuram personas dati ir savākti, 
apstrāde likumīgi jāpamato ar vismaz vienu 
no 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā 
minētajiem pamatiem. Tas jo īpaši attiecas 
uz jebkurām līguma noteikumu un 
vispārīgo nosacījumu izmaiņām.

Or. es

Grozījums Nr. 947
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrādi likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz
f) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

Or. de

Grozījums Nr. 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz
f) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 949
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja turpmākas apstrādes nolūks nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti, apstrāde likumīgi jāpamato ar 
vismaz vienu no 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem pamatiem. Tas 
jo īpaši attiecas uz jebkurām līguma 
noteikumu un vispārīgo nosacījumu 
izmaiņām.

4. Personas datu apstrādi nedrīkst 
turpināt, ja paredzētais nolūks, kuram 
personas dati tiks apstrādāti, nav 
savienojams ar to, kuram personas dati ir 
savākti. Datu pārzinim jānovērtē nolūku 
savienojamība, ņemot vērā:

a) paredzēto un sākotnējo apstrādes 
nolūku saistību;
b) attiecīgo datu saturu;
c) sekas, ko paredzētā apstrāde rada datu 
subjektiem vai trešām personām;
d) sākotnējo datu vākšanas veidu un 
izmantotos līdzekļus;
e) visus datu pārziņa veiktos pienācīgos 
aizsardzības pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 950
Jan Mulder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Personas datu turpmāka apstrāde
vēstures, statistikas un zinātniskos
nolūkos nav uzskatām par 
nesavienojamu, ja datu pārzinis ir veicis 
visus vajadzīgos piesardzības pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka personas datus var 
turpmāk apstrādāt tikai minētajiem 
konkrētajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 951
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Personas datu turpmāka apstrāde
vēstures, statistikas un zinātniskos
nolūkos nav uzskatāma par 
nesavienojamu, ja datu pārzinis ir veicis 
visus vajadzīgos piesardzības pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka personas datus var 
turpmāk apstrādāt tikai minētajiem 
konkrētajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 952
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
6. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Turpmāka personas datu apstrāde ir 
aizliegta, ja apstrāde nav savienojama ar 
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nekādu juridisku, profesionālu vai citu 
saistošu pienākumu ievērot slepenību.

Or. en

Pamatojums

Turpmākas apstrādes savienojamības jēdziens ir sīki jāizskaidro, lai sniegtu datu pārziņiem 
atbalsta un norādījumu minimumu, novērtējot datu apstrādes sākotnējā un paredzētā mērķa 
savienojamību.

Grozījums Nr. 953
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
6. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Turpmāka personas datu apstrāde ir 
aizliegta, ja apstrāde nav savienojama ar 
nekādu juridisku, profesionālu vai citu 
saistošu pienākumu ievērot slepenību.

Or. en

Grozījums Nr. 954
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Turpmākas apstrādes savienojamības jēdziens ir sīki jāizskaidro, lai sniegtu datu pārziņiem 
atbalsta un norādījumu minimumu, novērtējot datu apstrādes sākotnējā un paredzētā mērķa 
savienojamību.

Grozījums Nr. 955
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 956
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Noteikumi par apstrādes likumību ir datu aizsardzības noteikumu pamats. Ņemot vērā, ka 
noteikumi par deleģētajiem aktiem ir jāattiecina tikai uz mazāk nozīmīgiem regulas 
elementiem, 5. punkts ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Regulas 6. panta 5. punkts ir pārmērīgs, jo tas ietekmē regulas pamataspektus. Šie aspekti ir 
jāizklāsta regulas pamattekstā.

Grozījums Nr. 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Regulas 6. pants ir konkrēts, un sīkāka precizēšana, izmantojot deleģētos aktus, nav 
vajadzīga. 

Grozījums Nr. 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 960
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 961
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajos grozījumos ir sniegti precīzāki norādījumi un juridiskā noteiktība datu apstrādes jomā, 
ņemot vērā datu pārziņa likumīgās intereses. Šā panta 4. punkts ir jāsvītro, jo, mainot mērķi, 
jebkurā gadījumā ir jāpiemēro viens no 1. punktā minētajiem juridiskajiem pamatojumiem. 
Arī saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK mērķi mainīt nedrīkst, un tāpēc ir jāsaglabā aizsardzības 
līmenis.

Grozījums Nr. 962
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis punkts nav vajadzīgs 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta un 1.a un 1.b punkta dēļ.

Grozījums Nr. 963
Louis Michel

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en

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

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en



AM\928600LV.doc 43/157 PE506.146v01-00

LV

Grozījums Nr. 965
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos nosacījumus 
dažādām nozarēm un datu apstrādes 
situācijām arī attiecībā uz bērnu personas 
datu apstrādi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

1. Pārzinim ir pienākums pierādīt, ka datu 
subjekts ir devis piekrišanu viņa personas 
datu apstrādei konkrētajos nolūkos.

1. Pārzinim ir pienākums pierādīt, ka datu 
subjekts ir iepriekš vai laikus pienācīgi 
informēts, lai datu subjekts sniegtu
piekrišanu viņa personas datu apstrādei 
konkrētajos nolūkos.

Or. es

Grozījums Nr. 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinim ir pienākums pierādīt, ka datu 
subjekts ir devis piekrišanu viņa personas 
datu apstrādei konkrētajos nolūkos.

1. Ja datus apstrādā saskaņā ar 6. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, pārzinim ir 
pienākums pierādīt, ka datu subjekts ir 
devis piekrišanu viņa personas datu 
apstrādei.

Or. en

Pamatojums

Papildu norāde, lai šo pantu saskaņotu ar 6. pantu.

Grozījums Nr. 969
Louis Michel

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja datu subjekta piekrišanu jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas arī uz citu jautājumu, prasība 
sniegt piekrišanu ir jānorāda tā, lai to 
varētu atšķirt no šā otra jautājuma.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 970
Axel Voss

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja datu subjekta piekrišanu jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas arī uz citu jautājumu, prasība
sniegt piekrišanu ir jānorāda tā, lai to 
varētu atšķirt no šā otra jautājuma.

2. Ja datu subjekta piekrišana jāsniedz 
saistībā ar rakstisku vai elektronisku 
deklarāciju, kas attiecas arī uz citu 
jautājumu, prasība sniegt piekrišanu ir
jānorāda tā, lai to varētu atšķirt no šā otra 
jautājuma.

Or. en

Grozījums Nr. 971
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja datu subjekta piekrišanu jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas arī uz citu jautājumu, prasība 
sniegt piekrišanu ir jānorāda tā, lai to 
varētu atšķirt no šā otra jautājuma.

2. Ja datu subjekta piekrišana jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas uz pilnīgi jaunu, atsevišķu un 
nesaistītu jautājumu, prasība sniegt 
piekrišanu ir jānorāda tā, lai to varētu 
atšķirt no šā otra jautājuma.

Or. en

Grozījums Nr. 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja datu subjekta piekrišanu jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas arī uz citu jautājumu, prasība 
sniegt piekrišanu ir jānorāda tā, lai to 
varētu atšķirt no šā otra jautājuma.

2. Ja datu subjekta piekrišana ir sniegta, 
piekrītot pārziņa rakstiskai deklarācijai, 
šādās deklarācijās:

a) jālieto pēc iespējas vienkārši, īsi un 
pārredzami teikumi, un tām jābūt labi 
strukturētām;
b) neietver noteikumus, ko nevar pamatoti 
paredzēt vai kas ir būtiski neizdevīgi; un
c) neskaidrību vai pretrunu gadījumā tās 
jāinterpretē par labu datu subjektam.

Noteikumus, kas daļēji ir pretrunā šai
regulai, pilnībā anulē.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā tekstā nav paskaidrots, kā minētie norādījumi būtu jāizklāsta, lai tie veidotu 
pienācīgu pamatu „apzinātai” piekrišanai. Datu subjektiem bieži nākas saskarties ar ļoti 
neskaidri formulētiem, pārāk gari vai sarežģīti izklāstītiem noteikumiem, tādējādi neradot 
vēlmi tos lasīt un izprast. Ar grozījumu tiek ieviesti vispāratzīti principi, lai risinātu 
jautājumu, kas saistīts ar negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos. Tas arī ļauj atsaukties 
uz iedibināto judikatūru regulas interpretēšanā.

Grozījums Nr. 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja datu subjekta piekrišanu jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas arī uz citu jautājumu, prasība 
sniegt piekrišanu ir jānorāda tā, lai to 
varētu atšķirt no šā otra jautājuma.

2. Ja datu subjekta piekrišana jāsniedz 
saistībā ar rakstisku deklarāciju, kas 
attiecas arī uz citu jautājumu, prasība 
sniegt piekrišanu ir jānorāda tā, lai to 
varētu atšķirt no šā otra jautājuma. Datu 
subjekta piekrišanu var iegūt elektroniski, 
jo īpaši saistībā ar informācijas 
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sabiedrības pakalpojumiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 974
Jan Philipp Albrecht

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dati tiek vākti apstrādei pēc tam, 
kad piekrišanas ir sniegta, izmantojot 
tikai automatizētos līdzekļus saskaņā ar 
2.a punktu, un pseidonīmi vēlāk tiek 
nelikumīgi saistīti ar citiem personas
identifikatoriem, kas ļauj tieši identificēt
datu subjektu saskaņā ar 4. panta 
1. punktu, šādā gadījumā tas ir personas 
datu aizsardzības pārkāpums, kas var
negatīvi ietekmēt datu subjekta privātuma 
aizsardzību. Paziņojumus par datu 
aizsardzības pārkāpumiem sniedz saskaņā 
ar 31. un 32. pantā norādītajām 
procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Pseidonīmus ir iespējams identificēt atkārtoti, ja datu subjekts lieto pakalpojumu, ievadot 
citus personas datus, piemēram, atverot e-pastu, kurā ir skenēts attēls (tīmekļa informators), 
kad e-pasta adrese ir saistīta ar jau ievāktajiem pseidonimizētajiem datiem. Ja piekrišana ir 
iegūta, izmantojot tikai automatizētus līdzekļus saskaņā ar 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto pseidonimizēto datu iegūšanas vienkāršošanu, šāda prakse ir nelikumīga un ir 
personas datu aizsardzības pārkāpums.

Grozījums Nr. 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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



PE506.146v01-00 48/157 AM\928600LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piekrišanu vēlreiz apstiprina pēc 
diviem gadiem, pretējā gadījumā tā vairs 
nav spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma.

3. Neskarot pastāvošās datu subjekta 
līgumsaistības, datu subjektam ir tiesības 
atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. 
Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes 
likumību, kas pamatojās uz piekrišanu 
pirms atsaukuma. Attiecību pārtraukšana 
ar datu pārzini, atsaucot piekrišanu, ir 
likumīga.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē citas datu subjekta līgumsaistības. Turklāt tas 
var izraisīt līguma pārtraukšanu, kura izpilde pretējā gadījumā būtu uzskatāma par 
neiespējamu.

Grozījums Nr. 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 

3. Neskarot pastāvošās datu subjekta 
līgumsaistības, datu subjektam ir tiesības 
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atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma.

atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. 
Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes 
likumību, kas pamatojās uz piekrišanu 
pirms atsaukuma. Attiecību pārtraukšana 
ar datu pārzini, atsaucot piekrišanu, ir 
likumīga.

Or. en

Grozījums Nr. 978
Louis Michel

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma.

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma, ne arī datu apstrādes 
likumību, kuras pamatā ir citi iemesli, kas 
minēti 6. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 979
Carmen Romero López

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma.

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma. Iespēju atsaukt piekrišanu 
dara tikpat viegli pieejamu un tādā pašā 
praktisko grūtību līmenī, kādā piekrišana 
tika sniegta.
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Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir paskaidrot, ka personām būtu jādod iespēja atsaukt piekrišanu saskaņā 
ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija noteikti, sniedzot piekrišanu, neiesaistot papildu 
pasākumus vai nepaildzinot laiku.

Grozījums Nr. 980
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma.

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma. Saskaņā ar godprātības 
principu piekrišanas atsaukšana nav 
atļauta, ja piekrišana ir vajadzīga līguma 
izpildei.

Or. de

Grozījums Nr. 981
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma.

3. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojās uz piekrišanu pirms 
atsaukuma, vai likumīgu apstrādi pēc 
piekrišanas, piemēram, reģistru 
saglabāšanu vai veselības, vēstures, 
statistikas vai zinātnisko izpēti.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai ietvertu gadījumus, kad datu saglabāšanai ir likumīgs pamats.

Grozījums Nr. 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja datu subjekts atsauc piekrišanu, 
pārzinis var atteikt turpmāku 
pakalpojumu sniegšanu, ja datu apstrāde 
ir būtiska pakalpojuma sniegšanai vai 
atbilstīga pakalpojumu līmeņa 
nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 983
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas 7. panta 4. punkta teksts pieļauj ļoti plašu interpretāciju un rada šaubas, ka derīgas 
piekrišanas iegūšana ir praktiski iespējama. Tas, ka datu subjekta piekrišana ir jāsniedz brīvi, 
jau ir minēts 4. panta 8. punktā. Tādējādi prasība attiecībā uz vienlīdzību nav vajadzīga.

Grozījums Nr. 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 987
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

svītrots

Or. en

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

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 989
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Tas neattiecas uz valsts iestāžu 
vai darba devēja iespējām apstrādāt 
personas datus, pamatojoties uz 
iedzīvotāja vai darba ņēmēja piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībās starp valsts iestādēm un iedzīvotājiem valda līdzsvara trūkums iespēju ziņā, ņemot 
vērā gan valsts iestāžu veikto uzdevumu apjomu, gan šo uzdevumu būtību. Datu subjekta 
interesēs ir tas, lai apstrāde, kuras pamatā ir piekrišana, būtu attiecināma arī uz valsts 
iestādēm, jo piekrišana ir saistīta ar iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un dod apstrādātājam
iespēju informēt datu subjektu.

Grozījums Nr. 990
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

4. Parasti piekrišana nav personas datu 
apstrādes juridiskais pamats, ja ir skaidri 
saskatāma nevienlīdzība saistībā ar datu 
subjekta un pārziņa savstarpējo atkarību.

Or. en

Pamatojums

Skaidri saskatāma nevienlīdzība ir pārāk neskaidrs jēdziens, savukārt „atkarība” labāk 
atspoguļo mērķi, kādam šis punkts paredzēts.

Grozījums Nr. 991
Louis Michel, Philippe De Backer
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Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Ja datus apstrādā saistībā ar 
nodarbinātību vai līgumiem, kas 
nodrošina aizsardzību pret risku, skaidri 
saskatāma nevienlīdzība nav pieļaujama.

Or. en

Grozījums Nr. 992
Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

4. Parasti piekrišana nav personas datu 
apstrādes juridiskais pamats, ja ir skaidri 
saskatāma nevienlīdzība datu subjekta un 
pārziņa attiecībās.

Or. en

Pamatojums

Pat tajos gadījumos, kas minēti 34. apsvērumā, piemēram, darba attiecībās, var būt 
situācijas, kad datu subjekts nevar izmantot savas tiesības uz personas datu apstrādi, kuras 
pamatā ir brīvi sniegta nepārprotama piekrišana.

Grozījums Nr. 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa
attiecībās.

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja pārziņa un datu 
subjekta attiecībās skaidri saskatāmās 
nevienlīdzības dēļ piekrišana nav sniegta 
brīvi saskaņā ar 4. panta 8. punktu. 

Or. en

Grozījums Nr. 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās vai ja tās ir piespiedu attiecības. 
Pacientu un veselības aprūpes 
nodrošinātāja attiecības nav būtiski 
nevienlīdzīgas vai piespiedu attiecības.

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams grozījums.

Grozījums Nr. 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
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attiecībās. attiecībās vai ja datu apstrāde kādā 
nolūkā ir nesamērīga attiecībā uz iegūto 
piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 996
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās.

4. Piekrišana nav personas datu apstrādes 
juridiskais pamats, ja ir skaidri saskatāma 
nevienlīdzība datu subjekta un pārziņa 
attiecībās. Šajā saistībā ņem vērā datu 
subjektu intereses.

Or. de

Grozījums Nr. 997
Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piekrišana kā apstrādes pamatojums 
zaudē juridisko spēku, tiklīdz personas 
datu apstrāde vairs nav vajadzīga 
nolūkam, kādam šie dati sākotnēji tika 
vākti. Ja paredzētā mērķa iznākumu
nevar skaidri noteikt, pārzinis vismaz reizi
gadā sniedz datu subjektam informāciju
saskaņā ar 14. pantu un pieprasa datu 
subjektam apstiprināt sākotnējo 
piekrišanu. Ja datu subjekts nesniedz 
apstiprinošu atbildi, sākotnējā piekrišana
uzskatāma par juridisko spēku zaudējušu, 
beidzoties otrajam kalendārajam gadam 
pēc pirmās apstrādes.
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Or. en

Grozījums Nr. 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Zinātniskās izpētes darbību (tostarp 
sabiedrības veselības, medicīnas un 
sociālo zinātņu) nolūkā piekrišana atbilst 
attiecīgajiem Direktīvas 2001/20/EK 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai nodrošinātu juridisko skaidrību par to, kādu regulējumu prioritāri 
piemēro attiecībā uz piekrišanu klīnisko pētījumu kontekstā. Tiklīdz Klīnisko pētījumu regula 
stājas spēkā, ir jāievēro attiecīgie noteikumi (patlaban ietverti 5. nodaļā) par apzinātas 
piekrišanas iegūšanu.

Grozījums Nr. 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vajadzīgajā piekrišanas formā 
atspoguļo 5a., 5.b un 5.c pantā minētos 
principus, kā arī 33. pantā minētās datu 
aizsardzības apdraudējuma analīzes 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 1000
Manfred Weber
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Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piekrišana jāsniedz noteiktam 
mērķim, un tā zaudē derīgumu, ja mērķis
vairs nepastāv; piekrišana nav spēkā arī 
tad, ja datu subjekts sniedz piekrišanu
vispārīgā un abstraktā veidā nekonkrētai
un neparedzamai datu apstrādei.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka datu subjekti nav spiesti parakstīt „baltu lapu", sniedzot 
savu piekrišanu, ja nav noteikts laika ierobežojums un konkrēts datu apstrādes veidu skaits,
tādējādi pieļaujot datu nosūtīšanu trešai personai, kā arī to, ka datus apstrādā trešā persona.

Grozījums Nr. 1001
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisijai piešķir pilnvaras pēc 
atzinuma pieprasīšanas Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 86. pantu nolūkā sīkāk 
precizēt 2.a punktā minētās prasības un 
nosacījumus attiecībā uz tehniskajiem 
standartiem un lai atzītu, ka tehniskais 
standarts atbilst šīs regulas noteikumiem 
un ka tas ir vispārēji piemērojams 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1002
Monika Hohlmeier
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Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Dalībvalstu noteikumi par nodoma 
deklarāciju un līgumu derīgumu netiek 
skarti.

Or. de

Grozījums Nr. 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Pakalpojumu sniedzēju piedāvājums nav
atkarīgs no piekrišanas tādai datu 
apstrādei, kas nav vajadzīga attiecībā uz 
sniegto pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojuma izmantošana nedrīkst būt atkarīga no piekrišanas neierobežotai datu apstrādei.

Grozījums Nr. 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Piekrišana ir iegūstama tikai tādai 
apstrādei, kas ir likumīga un tādējādi nav
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nesamērīga ar tās mērķi. Piekrišana nav
spēkā esošs juridisks pamats, ja tā ir 
paredzēta, lai ļautu pārzinim ieskenēt
attiecīgās personas kontaktu sarakstu ar 
mērķi vākt personas datus trešām 
personām.

Or. fr

Pamatojums

Daudzi tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji izmanto patērētāju kontaktu sarakstus. Šajos
noteikumos paredzēts, ka pārkāpums nav izdarīts tad, ja patērētājs, kura kontaktu saraksts ir
ieskenēts, ir sniedzis piekrišanu. Tomēr patērētāja rīcībā ir dati par citiem patērētājiem (e-
pasta adreses, adreses, tālruņu numuri), un šie dati pēc tam nonāk datubāzēs bez attiecīgā 
patērētāja piekrišanas.

Grozījums Nr. 1005
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir 
likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja 
piekrišanu ir devuši vai apstiprinājuši 
bērna vecāki vai aizbildņi. Pārzinis pieliek 
saprātīgas pūles, lai saņemtu pārbaudāmu 
piekrišanu, ņemot vērā pieejamās 
tehnoloģijas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1006
Csaba Sógor

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

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildņi. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
preču un pakalpojumu tiešu sniegšanu 
bērnam šajā regulā bērna, kas nav 
sasniedzis 14 gadu vecumu, personas datu 
apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un 
tikai tad, ja piekrišanu ir devuši vai 
apstiprinājuši bērna vecāki vai likumīgais 
pārstāvis. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas. Metodes, ar 
kurām var iegūt pārbaudāmu piekrišanu, 
nedrīkst izmantot, lai turpmāk apstrādātu 
personas datus, kas citādi nebūtu 
vajadzīgi.

Or. hu

Grozījums Nr. 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildņi. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

1. Attiecībā uz preču vai pakalpojumu 
tiešu sniegšanu bērnam šajā regulā bērna 
personas datu apstrāde ir likumīga tikai 
tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu ir 
devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
likumīgais pārstāvis. Pārzinis pieliek 
saprātīgas pūles, lai saņemtu pārbaudāmu 
piekrišanu, ņemot vērā pieejamās 
tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1008
Manfred Weber
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildņi. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 15 gadu
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildnis. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

Or. de

Grozījums Nr. 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildņi. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 16 gadu
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
likumīgais pārstāvis. Pārzinis pieliek 
saprātīgas pūles, lai saņemtu pārbaudāmu 
piekrišanu, ņemot vērā pieejamās 
tehnoloģijas. Metodes, ar kurām var iegūt 
pārbaudāmu piekrišanu, nedrīkst 
izmantot, lai turpmāk apstrādātu personas 
datus, kas citādi nebūtu vajadzīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 1010
Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildņi. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

1. Attiecībā uz preču vai pakalpojumu 
tiešu sniegšanu bērnam šajā regulā bērna, 
kas nav sasniedzis 13 gadu vecumu, 
personas datu apstrāde ir likumīga tikai 
tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu ir 
devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
likumīgais aizbildnis. Pārzinis pieliek 
saprātīgas pūles, lai saņemtu pārbaudāmu 
piekrišanu, ņemot vērā pieejamās 
tehnoloģijas. Metodes, ar kurām var iegūt 
pārbaudāmu piekrišanu, nedrīkst 
izmantot, lai turpmāk apstrādātu personas 
datus, kas citādi nebūtu vajadzīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildņi. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

1. Attiecībā uz pakalpojumu tiešu 
sniegšanu bērnam šajā regulā bērna, kas 
nav sasniedzis 13 gadu vecumu, personas 
datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā 
un tikai tad, ja piekrišanu ir devuši vai 
apstiprinājuši bērna vecāki vai aizbildnis. 
Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, lai 
saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildņi. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 15 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildnis. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildņi. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, 
lai saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

1. Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir likumīga 
tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piekrišanu 
ir devuši vai apstiprinājuši bērna vecāki vai 
aizbildnis, neskarot 6. panta 1. punktu. 
Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, lai 
sniegtu paziņojumu un saņemtu 
lietderīgu, pārbaudāmu piekrišanu 
(piemēram, iegūstot piekrišanu ar vecāka 
vai aizbildņa e-pasta starpniecību), ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1014
Axel Voss
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiešu sniegšanu bērnam šajā 
regulā bērna, kas nav sasniedzis 18 gadu 
vecumu, personas datu apstrāde ir 
likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja 
piekrišanu ir devuši vai apstiprinājuši 
bērna vecāki vai aizbildnis, izmantojot 
vecāku vai aizbildņa e-pasta adresi. 
Pārzinis veic pamatotus pasākumus, lai 
saņemtu pārbaudāmu piekrišanu, ņemot 
vērā pieejamās tehnoloģijas.

Or. en

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Informācija, kas attiecas uz 
piekrišanas sniegšanu, ir jānodrošina 
skaidrā un vecumam atbilstošā valodā
tādā veidā, lai to varētu viegli saprast 
bērns, kas ir vecāks par 13 gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja informācijas sabiedrības 
pakalpojums nodrošina bērniem piekļuvi 
sociālajiem informācijas tīkliem, ir 
jāīsteno skaidri saprotami pasākumi, kas 
vērsti uz bērnu labklājības aizsardzību, 
tostarp pēc iespējas nodrošinot, ka bērni 
zina to personu identitāti, ar kuriem viņi 
sazinās.

Or. en

Grozījums Nr. 1017
Axel Voss

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Metodes, ar kurām iegūst lietderīgu 
piekrišanu, nedrīkst izmantot, lai turpmāk 
apstrādātu attiecīgā bērna personas datus.

Or. en

Grozījums Nr. 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Metodes, ar kurām iegūst lietderīgu 
piekrišanu, nedrīkst izmantot, lai turpmāk 
apstrādātu attiecīgā bērna personas datus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1019
Axel Voss

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Ja 1. punktā minētie pakalpojumi ir 
sevišķi atbilstīgi un piemēroti bērnam un 
par tiem ir paziņots, un tos pārrauga 
attiecīgās valsts iestādes, 1. punktā
minētās prasības nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 1020
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta pirmais punkts neietekmē 
dalībvalstu līgumtiesības, piemēram, 
noteikumus par bērna noslēgta līguma 
spēkā esību, noslēgšanu vai sekām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
informācijas sabiedrības pakalpojumi, ko 
tieši sniedz bērnam, ir tikai preventīvi vai
konsultāciju pakalpojumi jauniešiem
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sarežģītās situācijās.

Or. en

Pamatojums

Konkrēti bērniem piedāvātie informācijas sabiedrības pakalpojumi tiek sniegti, paredzot, ka 
bērni tos var izmantot bez vecāku atļaujas. Šāda pakalpojuma piemērs ir tiešsaistes 
tērzētavas, kas paredzētas seksuālas vardarbības upuriem. Ja nav iespējama atkāpe attiecībā 
uz minētajiem gadījumiem, vairs nebūtu pieejami daži konsultāciju pakalpojumi, kas 
paredzēti bērniem, kuri meklē palīdzību situācijās, kad viņu vecāki vai likumīgais pārstāvis
varētu būt cieši saistīti ar konkrēto bērna problēmu. Sk. arī 29.a apsvēruma (jauns) grozījuma 
tekstu.

Grozījums Nr. 1022
Axel Voss

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības metodēm, ar kuru palīdzību var 
iegūt 1. punktā minēto pārbaudāmo 
piekrišanu. Šajā sakarā Komisija apsver 
īpašus pasākumus mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 

svītrots
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prasības metodēm, ar kuru palīdzību var 
iegūt 1. punktā minēto pārbaudāmo 
piekrišanu. Šajā sakarā Komisija apsver 
īpašus pasākumus mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības metodēm, ar kuru palīdzību var 
iegūt 1. punktā minēto pārbaudāmo 
piekrišanu. Šajā sakarā Komisija apsver 
īpašus pasākumus mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1025
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības metodēm, ar kuru palīdzību var 
iegūt 1. punktā minēto pārbaudāmo 
piekrišanu. Šajā sakarā Komisija apsver 
īpašus pasākumus mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības metodēm, ar kuru palīdzību var 
iegūt 1. punktā minēto pārbaudāmo 
piekrišanu. Šajā sakarā Komisija apsver 
īpašus pasākumus mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
prasības metodēm, ar kuru palīdzību var 
iegūt 1. punktā minēto pārbaudāmo 
piekrišanu. Šajā sakarā Komisija apsver 
īpašus pasākumus mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu nolūkā
noteikt vienotu veidu konkrētām
metodēm, ar kuru palīdzību var iegūt 
1. punktā minēto pārbaudāmo piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, kurā visi īstenošanas akti ir aizstāti ar deleģētajiem aktiem, lai 
nodrošinātu pilnīgu Eiropas Parlamenta līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā.
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Grozījums Nr. 1028
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
metodēm, ar kuru palīdzību var iegūt 
1. punktā minēto pārbaudāmo piekrišanu. 
Šajā sakarā Komisija apsver īpašus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu nolūkā
sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
metodēm, ar kuru palīdzību var iegūt 
1. punktā minēto pārbaudāmo piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1029
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
metodēm, ar kuru palīdzību var iegūt 
1. punktā minēto pārbaudāmo piekrišanu. 
Šajā sakarā Komisija apsver īpašus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem.

3. Komisijai piešķir tiesības — pēc 
atzinuma pieprasīšanas Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai — pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu nolūkā
sīkāk precizēt kritērijus un prasības 
metodēm, ar kuru palīdzību var iegūt šajā 
punktā minēto pārbaudāmo piekrišanu. 
Šajā sakarā Komisija apsver īpašus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 1., 2. un 3. punktu 
nepiemēro, ja bērna personas datu 
apstrāde ir saistīta ar veselības datiem un 
ja saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem 
veselības un sociālās aprūpes jomā lielāka 
prioritāte tiek piešķirta personas 
briedumam un kompetencei, nevis 
fiziskajam vecumam.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar veselības un sociālo aprūpi bērna vecāku vai aizbildņa atļauja nav vajadzīga, ja 
bērns ir pietiekami nobriedis un zinošs, lai lēmumu pieņemtu pats. Apvienotajā Karalistē 
persona, kas sasniegusi 12 gadu vecumu un vecāka, ir uzskatāma par pietiekami pieaugušu 
un nobriedušu, lai izmantotu savas tiesības izlemt, kuram atļaut piekļuvi viņa veselības 
reģistram. Gadījumos, kad bērnam jāsniedz aizsardzība, datu subjekta interesēs ne vienmēr ir 
datu pieejamība vecākiem vai aizbildnim, un šis apsvērums ir jāatspoguļo tiesību aktos.

Grozījums Nr. 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var paredzēt standarta formas 
konkrētām metodēm, ar ko iegūst 
1. punktā minēto pārbaudāmo piekrišanu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var paredzēt standarta formas 
konkrētām metodēm, ar ko iegūst 1. 
punktā minēto pārbaudāmo piekrišanu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, kurā visi īstenošanas akti ir aizstāti ar deleģētajiem aktiem, lai 
nodrošinātu pilnīgu Eiropas Parlamenta līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var paredzēt standarta formas 
konkrētām metodēm, ar ko iegūst 1. 
punktā minēto pārbaudāmo piekrišanu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1034
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var paredzēt standarta formas 
konkrētām metodēm, ar ko iegūst 1. 
punktā minēto pārbaudāmo piekrišanu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1035
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var paredzēt standarta formas 
konkrētām metodēm, ar ko iegūst 1. punktā 
minēto pārbaudāmo piekrišanu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

4. Komisija paredz standarta formas 
konkrētām metodēm, ar ko iegūst 1. punktā 
minēto pārbaudāmo piekrišanu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

Or. de

Pamatojums

ES lielākoties par rīcībspējas vecumu uzskata 18 gadu vecumu. Izņēmuma gadījumos par 
rīcībspējas/kriminālatbildības vecumu uzskata 14 vai 15 gadu vecumu, ņemot vērā noteiktus 
nosacījumus. Šāda 13 gadu vecuma noteikšana par rīcībspējas vecumu šķiet patvaļīga un 
nepiemērota, ņemot vērā bērnu aizsardzības vajadzību. Tādējādi šķiet, ka piemērotāk būtu 
paaugstināt vecuma ierobežojumu līdz 15 gadu vecumam. Šā panta 4. punkta grozījums ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu juridisko noteiktību pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz saņemto 
piekrišanu.

Grozījums Nr. 1036
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ikvienam bērnam ir tiesības brīvi 
izteikt savas domas un meklēt un saņemt 
jebkāda veida informāciju, ciktāl tas ir 
likumīgi.

Or. en

Pamatojums

ANO Konvencija par bērna tiesībām.

Grozījums Nr. 1037
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ikvienam bērnam ir tiesības uz 
privātumu. Tiesību akti aizsargā bērna 
personisko un ģimenes dzīvi un sadzīvi. 

Or. en

Pamatojums

ANO Konvencija par bērna tiesībām.

Grozījums Nr. 1038
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Ikvienam bērnam ir tiesības uz ticamu 
informāciju. Informācijai jābūt bērnam 
saprotamai. Dalībvalstu valdības palīdz 
aizsargāt bērnus pret informāciju, kas 
varētu viņiem kaitēt. 

Or. en

Pamatojums

ANO Konvencija par bērna tiesībām.

Grozījums Nr. 1039
Axel Voss

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, noziedzīgiem 
nodarījumiem, tostarp nodarījumiem un 
lietām, kas nav notiesājoša sprieduma 
pamatā, būtiskām sociālajām problēmām 
vai ar to saistītiem drošības pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1040
Claude Moraes

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

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai filozofisko 
pārliecību, seksuālo orientāciju, piederību 
arodbiedrībai un dalību tās darbībās, kā 
arī ģenētiskos datus vai datus par personas 
veselību, seksuālo dzīvi vai sodāmību, vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Jomā, kas saistīta ar piekļuvi darba ņēmēju personas datiem, jāietver ikviena darbība 
arodbiedrībās.

Grozījums Nr. 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, būtiskas sociālas
problēmas, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1042
Dimitrios Droutsas

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

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, seksuālo 
orientāciju vai dzimumidentitāti, piederību 
arodbiedrībai un ar to saistītās darbības, 
kā arī ģenētiskos vai biometriskos datus 
vai datus par personas veselību, seksuālo 
dzīvi vai sodāmību, vai ar to saistītiem 
drošības pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1043
Louis Michel

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, ģenētiskos datus vai datus 
par personas seksuālo dzīvi un personas 
datus nolūkā atklāt informāciju par 
veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
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arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

arodbiedrībai un dalību tās darbībās, kā 
arī ģenētiskos datus vai datus par personas 
veselību, seksuālo dzīvi vai sodāmību, vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1045
Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 
datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai filozofisko 
pārliecību, seksuālo orientāciju vai 
dzimumidentitāti, piederību arodbiedrībai 
un dalību tās darbībās, kā arī ģenētiskos 
un biometriskos datus vai datus par 
personas veselību, seksuālo dzīvi vai 
sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar 4. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī ģenētiskos datus vai 

1. Aizliegts apstrādāt personas datus, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģiju vai ticību, piederību 
arodbiedrībai, kā arī finanšu datus, 
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datus par personas veselību, seksuālo dzīvi 
vai sodāmību, vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem.

ģenētiskos datus vai datus par personas 
veselību, seksuālo dzīvi vai sodāmību, vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) datu subjekts ir devis piekrišanu šo 
personas datu apstrādei, ievērojot 7. un 
8. pantā paredzētos nosacījumus, izņemot, 
ja Savienības vai dalībvalsts tiesību akti 
paredz, ka 1. punktā minēto aizliegumu 
datu subjekts nevar atcelt; vai

a) datu subjekts ir devis piekrišanu šo 
personas datu apstrādei, ievērojot 7. un 
8. pantā paredzētos nosacījumus, izņemot, 
ja Savienības vai dalībvalsts tiesību akti 
paredz, ka 1. punktā minēto aizliegumu 
datu subjekts nevar atcelt; tas ietver 
aizsardzības pasākumus, lai novērstu 
darbinieku iekļaušanu melnajos 
sarakstos, piemēram, saistībā ar viņu 
darbību arodbiedrībā; vai

Or. en

Pamatojums

Papildinājums ir vajadzīgs, lai personas datus nevarētu izmantot pret datu subjektu saistībā 
ar nodarbinātību.

Grozījums Nr. 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai apstrādāt arī īpašas personas datu kategorijas saistībā ar līguma izpildi vai 
noslēgšanu, ja datu subjekts tā vēlas.

Grozījums Nr. 1049
Axel Voss

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus; vai

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību vai darba 
tirgus koplīgumu jomā, ciktāl to pieļauj 
Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus; vai

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) atzinuma teksts.

Grozījums Nr. 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību 
akti vai darba tirgus koplīgumi, paredzot 
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pasākumus; vai atbilstošus aizsardzības pasākumus; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1051
Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus; vai

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību 
akti vai koplīgumi, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus; vai

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību 
akti, paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus datu subjekta pamattiesībām, 
piemēram, tiesībām netikt diskriminētam; 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus; vai

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību 
akti, ar nosacījumu, ka tie atbilst skaidri 
noteiktam sabiedrības interešu mērķim, 
ievēro tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtību, ir samērīgi ar to 
likumīgo nolūku un ievēro datu subjekta 
pamattiesības un intereses; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus; vai

b) apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu 
pārziņa pienākumus un izmantotu pārziņa 
īpašās tiesības darba tiesību, tostarp darba 
samaksas koplīgumu, jomā, ciktāl to 
pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību 
akti, paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus; vai

Or. de

Grozījums Nr. 1055
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu 
subjekta vai citas personas īpaši svarīgas
intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai 
tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu; vai

c) apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu 
subjekta vai citas personas intereses, ja 
datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs 
dot savu piekrišanu; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1056
Claude Moraes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija vai jebkura 
cita bezpeļņas organizācija, kas to dara ar 
politisku, filozofisku, reliģisku vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 
nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 
šīs organizācijas; vai

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija vai jebkura 
cita bezpeļņas organizācija, kas to dara ar 
politisku, filozofisku, reliģisku vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi vai aizstāvot 
cilvēka pamattiesības, un ar nosacījumu, 
ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 
šīs organizācijas; vai

Or. en

Pamatojums

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, piemēram, pacientu organizācijas, kas aizstāv
pacientu pamattiesības, bieži piedalās pētniecībā un var arī izveidot pacientu reģistrus, lai 
gan to finanšu resursi bieži ir ierobežoti. Pacientu organizāciju vai citu pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju iniciatīvas, lai veicinātu pacientu veselības aizsardzību vai pacientu
tiesības, ir likumīgās darbības.



PE506.146v01-00 86/157 AM\928600LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija vai jebkura 
cita bezpeļņas organizācija, kas to dara ar 
politisku, filozofisku, reliģisku vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 
nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 
šīs organizācijas; vai

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija, 
organizācijas darba tirgū vai jebkura cita 
bezpeļņas organizācija, kas to dara ar 
politisku, filozofisku, reliģisku vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 
nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 
šīs organizācijas; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1058
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija vai jebkura 
cita bezpeļņas organizācija, kas to dara ar 
politisku, filozofisku, reliģisku vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 
nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds vai asociācija, kas to 
dara ar politisku, filozofisku, reliģisku vai 
ar arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 
nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 
šīs organizācijas; vai
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šīs organizācijas; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1059
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija vai jebkura 
cita bezpeļņas organizācija, kas to dara ar 
politisku, filozofisku, reliģisku vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 
nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 
šīs organizācijas; vai

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija, 
organizācijas, kas aktīvi darbojas darba 
tirgū, vai jebkura cita bezpeļņas 
organizācija, kas to dara ar politisku, 
filozofisku, reliģisku, ar sportu vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 
nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 
šīs organizācijas; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1060
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija vai jebkura 
cita bezpeļņas organizācija, kas to dara ar 
politisku, filozofisku, reliģisku vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 

d) veicot likumīgas darbības un nodrošinot 
atbilstošus aizsardzības pasākumus, 
apstrādi veic fonds, asociācija vai jebkura 
cita bezpeļņas organizācija, kas to dara ar 
politisku, filozofisku, reliģisku vai ar 
arodbiedrībām saistītu mērķi, un ar 
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nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž ārpus 
šīs organizācijas;

nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs 
organizācijas locekļiem vai bijušajiem 
locekļiem, vai personām, kas ar šo 
organizāciju uztur regulārus sakarus 
saistībā ar tās nolūkiem, un ka bez datu 
subjekta piekrišanas datus neizpauž trešām 
personām;

Or. de

Grozījums Nr. 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apstrāde attiecas uz personas datiem, 
kurus datu subjekts apzināti ir publiskojis; 
vai

e) apstrāde attiecas uz personas datiem, 
kurus datu subjekts ir apzināti un 
uzskatāmi publiskojis; vai 

Or. en

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

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga, lai pamatotu, 
īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus 
prasījumus; vai

f) apstrāde ir vajadzīga, lai pamatotu, 
īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus prasījumus 
vai izpildītu likumīgi pamatotus ietekmētu 
trešo personu prasījumus; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga, lai pamatotu,
īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus 
prasījumus; vai

f) apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai 
aizstāvētu tiesiskus prasījumus, ar 
nosacījumu, ka tie nav acīmredzami 
nepamatoti; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apstrāde ir vajadzīga, lai pamatotu, 
īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus 
prasījumus; vai

f) apstrāde ir vajadzīga, lai pamatotu, 
īstenotu vai aizstāvētu jebkādus tiesiskus 
vai administratīvus prasījumus; vai

Or. es

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1065
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesībām, kas paredz piemērotus 
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses; vai

g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz starptautiskajām 
konvencijām, kuru dalībniece ir ES vai 
kāda no dalībvalstīm, Savienības vai 
dalībvalsts tiesību aktiem, kas paredz 
piemērotus pasākumus, lai aizsargātu datu 
subjekta likumīgās intereses; vai

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskās intereses var būt paustas arī starptautiskās konvencijās, pat tad, ja nav attiecīgu 
valsts vai ES tiesību aktu. Šādās konvencijās tomēr būtu jāievēro tiesību uz personas datu 
aizsardzību būtība un tām jābūt samērīgām ar to likumisko mērķi. Turklāt jebkādai šādai 
personas datu apstrādei vajadzētu būt saskaņā arī ar visiem citiem regulas aspektiem.

Grozījums Nr. 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesībām, kas paredz piemērotus 
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses; vai

g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem, kas paredz piemērotus 
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses un pamattiesības; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1067
Louis Michel

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesībām, kas paredz piemērotus 
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta 
likumīgās intereses; vai

g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesībām, kas paredz piemērotus
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta
likumīgās intereses; vai

g) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uzdevumu, ko veic precīzi definētās un 
būtiskās sabiedrības interesēs, 
pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts 
tiesību aktiem, kas ir samērīgi izvirzītajam 
mērķim, ievēro tiesību uz personas 
aizsardzību būtību un paredz atbilstīgus 
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta 
pamattiesības un intereses; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1069
Axel Voss

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) veselības datu apstrāde ir vajadzīga ar 
veselību saistītos nolūkos un ievērojot 
81. pantā minētos nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus; vai

h) veselības datu apstrāde ir vajadzīga ar 
veselību saistītos nolūkos, tostarp vēstures, 
statistikas un zinātniskās izpētes nolūkos,
un ievērojot 81. pantā minētos nosacījumus 
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un aizsardzības pasākumus; vai

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums ir vajadzīgs, lai aizsargātu medicīnisko datu apstrādi, ko veic vēstures, 
statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos. Zinātnieki ļoti plaši izmanto pacientu reģistrus un 
biobankas, lai veiktu epidemioloģiskus, klīniskus un citās jomās izmantojamus pētījumus, 
tādējādi padarot par nepieciešamu nodrošināt personas datu apstrādi veselības nolūkiem.

Grozījums Nr. 1070
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) veselības datu apstrāde ir vajadzīga ar 
veselību saistītos nolūkos un ievērojot 
81. pantā minētos nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus; vai

h) veselības un apdrošināšanas datu 
apstrāde ir vajadzīga ar veselību saistītos 
nolūkos un ievērojot 81. pantā minētos 
nosacījumus un aizsardzības pasākumus; 
vai

Or. en

Pamatojums

Attiecīgo veselības datu apstrāde ir būtiska ne tikai veselības apdrošināšanai (kā paredzēts 
81. pantā), bet arī citu veidu apdrošināšanai (piemēram, dzīvības apdrošināšanai), un būtu
jāatļauj, lai novērtētu apdrošinātos riskus, aprēķinātu prēmijas un izskatītu prasības un 
pabalstu izmaksas, nepieprasot datu subjektam sniegt skaidru, konkrētu un apzinātu
piekrišanu pirms katras apstrādes. Sk. turpmāko grozījumu attiecībā uz regulas 81. pantu.

Grozījums Nr. 1071
Louis Michel

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) veselības datu apstrāde ir vajadzīga ar 
veselību saistītos nolūkos un ievērojot 

h) personas datu apstrāde nolūkā atklāt 
informāciju par veselību ir vajadzīga 
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81. pantā minētos nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus; vai

profilaktiskās vai arodmedicīnas, 
medicīniskas diagnozes, aprūpes vai 
ārstēšanas vai veselības aprūpes 
pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas
nolūkos, ja šos datus apstrādā veselības 
aizsardzības darba profesionālis, kas 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesībām 
vai valsts kompetento iestāžu ieviestiem 
noteikumiem ir pakļauts dienesta 
noslēpuma glabāšanas pienākumam, vai 
cita persona, uz kuru arī attiecas tāds pats
pienākums ievērot konfidencialitāti; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1072
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) veselības datu apstrāde ir vajadzīga ar 
veselību saistītos nolūkos un ievērojot 
81. pantā minētos nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus;

h) veselības datu apstrāde ir vajadzīga, 
ievērojot 81. pantā minētos nosacījumus un 
aizsardzības pasākumus attiecībā uz šajā 
pantā minētajiem mērķiem vai attiecīgo 
līgumu izpildi;

Or. de

Grozījums Nr. 1073
Axel Voss

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) apstrādi veic tikai pseidonimizētiem 
datiem, ja datu subjekts ir pienācīgi 
aizsargāts un pakalpojumu saņēmējam ir 
tiesības iebilst atbilstīgi 19. panta 
3. punktam, un apstrāde ir vajadzīga 
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pārziņa vai trešās personas likumīgo 
interešu ievērošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) apstrāde ir vajadzīga vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos, ievērojot 
83. pantā minētos nosacījumus un
aizsardzības pasākumus; vai

i) apstrāde ir vajadzīga vēstures, statistikas 
vai zinātniskās izpētes nolūkos vai 
iepriekšējai oficiālai vai administratīvai 
izmeklēšanai bioloģiskās izcelsmes
noteikšanas nolūkā, ievērojot 83. pantā 
minētos nosacījumus un aizsardzības 
pasākumus; vai

Or. es

Pamatojums

Apstrāde ir vajadzīga vēstures, statistikas vai zinātniskās izpētes nolūkos vai iepriekšējai 
oficiālai vai administratīvai izmeklēšanai bioloģiskās izcelsmes noteikšanas nolūkā, ievērojot 
83. pantā minētos nosacījumus un aizsardzības pasākumus;

Grozījums Nr. 1075
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu ar uzraudzības iestādes atļauju un
tās kontrolē, vai ja apstrāde ir vajadzīga, lai 
ievērotu juridisku vai regulatīvu pārziņa 
pienākumu, vai lai izpildītu uzdevumu, ko 
veic pamatojoties uz svarīgām sabiedrības 
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tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesības, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

interesēm, un tikai tādā apmērā, kā to atļauj 
Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus datu subjekta pamattiesībām 
un interesēm. Pilnīgu reģistru par 
notiesājošiem spriedumiem krimināllietās 
var uzglabāt tikai valsts sektora iestādes 
kontrolē.

Or. en

Grozījums Nr. 1076
Frank Engel

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 
tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesības, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu vai
kompetento organizāciju rīkojumus un 
ieteikumus, kā arī uzraudzības iestāžu 
prasības, lai izpildītu uzdevumu, ko veic, 
pamatojoties uz svarīgām sabiedrības 
interesēm, un tikai tādā apmērā, kā to atļauj 
Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus. Pilnīgu reģistru par 
notiesājošiem spriedumiem krimināllietās 
var uzglabāt tikai valsts iestādes kontrolē.

Or. en

Grozījums Nr. 1077
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 
tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesības, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, 
krāpšanas novēršanai vai atklāšanai, vai 
lai izpildītu uzdevumu, ko veic 
pamatojoties uz svarīgām sabiedrības 
interesēm, un tikai tādā apmērā, kā to atļauj 
Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus. Pilnīgu reģistru par 
notiesājošiem spriedumiem krimināllietās 
var uzglabāt tikai valsts sektora iestādes 
kontrolē.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu un atklātu krāpniecību, kas saistīta ar apdrošināšanu, maksājumiem un citu 
veidu krāpniecību, piemēram, finanšu pakalpojumu nozarē personas datus apstrādā, dalās ar 
tiem, veic kontrolpārbaudes kopā ar citiem finanšu pakalpojumu uzņēmumiem. Tas vajadzīgs, 
lai ne tikai novērstu kaitējumu pašam pārzinim, bet arī lai aizsargātu citus finanšu 
pakalpojumu uzņēmumus un finanšu pakalpojumu nozari kopumā. Apstrādātie dati var ietvert
datus par kriminālo sodāmību un datus, kuru dēļ var iestāties kriminālā sodāmība, kas tiks 
izskatīts 9. pantā. Šādai apstrādei nav paredzēts prasīt piekrišanu.

Grozījums Nr. 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu atbilstīgi 83.a pantā minētajiem 
nosacījumiem un drošības pasākumiem 
vai uzraudzības iestādes uzraudzībā, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu vai
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tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesības, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

darba tirgus koplīgumus, vai lai novērstu 
to pārkāpumu, vai lai izpildītu uzdevumu, 
ko veic, pamatojoties uz svarīgām 
sabiedrības interesēm, un tikai tādā 
apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

Or. en

Pamatojums

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 
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.

Grozījums Nr. 1079
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 
tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesības, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 
tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Jebkuru reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.
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Or. en

Grozījums Nr. 1080
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību
vai ar to saistītiem drošības pasākumiem 
veic vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai 
ja apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu 
juridisku vai regulatīvu pārziņa pienākumu, 
vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic 
pamatojoties uz svarīgām sabiedrības 
interesēm, un tikai tādā apmērā, kā to atļauj 
Savienības vai dalībvalsts tiesības, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus. Pilnīgu reģistru par 
notiesājošiem spriedumiem krimināllietās 
var uzglabāt tikai valsts iestādes kontrolē.

j) datu apstrādi par administratīvajiem 
sodiem, spriedumiem, noziedzīgiem 
nodarījumiem vai ar to saistītiem drošības 
pasākumiem veic vai nu oficiālas iestādes 
kontrolē, vai ja apstrāde ir vajadzīga, lai 
ievērotu juridisku vai regulatīvu pārziņa 
pienākumu, vai lai izpildītu uzdevumu, ko 
veic pamatojoties uz svarīgām sabiedrības 
interesēm, un tikai tādā apmērā, kā to atļauj 
Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, 
paredzot atbilstošus aizsardzības 
pasākumus. Pilnīgu reģistru par 
notiesājošiem spriedumiem krimināllietās 
var uzglabāt tikai valsts iestādes kontrolē.

Or. en

Grozījums Nr. 1081
Louis Michel

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 
tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesības, paredzot atbilstošus 

j) personas datu apstrādi par 
pārkāpumiem, kriminālo sodāmību vai ar 
to saistītiem drošības pasākumiem veic vai 
nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 
tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
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aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

dalībvalsts tiesību akti, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

Or. en

Grozījums Nr. 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 
tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesības, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Pilnīgu reģistru 
par notiesājošiem spriedumiem 
krimināllietās var uzglabāt tikai valsts 
iestādes kontrolē.

j) datu apstrādi par kriminālo sodāmību vai 
ar to saistītiem drošības pasākumiem veic 
vai nu oficiālas iestādes kontrolē, vai ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai ievērotu juridisku 
vai regulatīvu pārziņa pienākumu, vai lai 
izpildītu uzdevumu, ko veic pamatojoties 
uz svarīgām sabiedrības interesēm, un tikai 
tādā apmērā, kā to atļauj Savienības vai 
dalībvalsts tiesību akti, paredzot atbilstošus 
aizsardzības pasākumus. Reģistru par 
notiesājošiem spriedumiem krimināllietās, 
neatkarīgi no tā, vai tas ir pilnīgs vai 
nepilnīgs, var uzglabāt tikai valsts iestādes 
kontrolē.

Or. es

Pamatojums

Teksts nozīmē, ka varētu būt nepilnīgi reģistri par kriminālo sodāmību vai drošības pasākumi, 
kas nav valsts iestāžu kontrolē. Minētajiem reģistriem, neatkarīgi no tā, vai tie ir pilnīgi vai 
nepilnīgi, jābūt iestāžu kontrolē.

Grozījums Nr. 1083
Louis Michel

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

ja) apstrāde ir vajadzīga tikai personu 
tiesību uz vienlīdzīgām iespējām 
ievērošanas vai īstenošanas nolūkā vai 
pārziņa vai uzņēmumu grupas, kuras 
dalībnieks ir pārzinis, darbaspēka 
integrācijas un dažādības veicināšanas 
nolūkā;

Or. en

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

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) veselības datu apstrāde ir vajadzīga 
privātās sociālās aizsardzības nolūkā, jo 
īpaši nodrošinot ienākumu drošību vai 
rīkus tādu risku pārvaldībai, kas ir datu 
subjekta, kā arī tā apgādājamo un aktīvu 
interesēs, vai palielinot starppaaudžu 
vienlīdzību, izmantojot labumu taisnīgu 
sadali;

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) atzinuma teksts.

Grozījums Nr. 1085
Ewald Stadler

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

ja) lai izpildītu atbilstības prasības, 
personām, kurām piemēro šīs prasības, ir 
tiesības apstrādāt datus, ciktāl tas 
vajadzīgs šo atbilstības prasību izpildei;

Or. de

Grozījums Nr. 1086
Axel Voss

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) apstrāde ir vajadzīga uzņēmumu 
grupu likumīgiem iekšējiem mērķiem un 
ja iekšējos datu aizsardzības noteikumos 
vai līdzvērtīgos profesionālās ētikas 
kodeksos ir pietiekami ievērotas attiecīgo 
datu subjektu intereses saskaņā ar 
38.c punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1087
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus, 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus 1. punktā minēto īpašo 
kategoriju personas datu apstrādei un 
2. punktā minētajiem izņēmumiem.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1088
Axel Voss

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus, 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus 1. punktā minēto īpašo 
kategoriju personas datu apstrādei un 
2. punktā minētajiem izņēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus, 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus 1. punktā minēto īpašo 
kategoriju personas datu apstrādei un 
2. punktā minētajiem izņēmumiem.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Teksta saturs ir lieks, jo Komisija tiek pilnvarota izstrādāt elementus, kas ir būtiski minētajam 
instrumentam, un tas tiek darīts īpaši jutīgā jomā, ņemot vērā šajā regulā aplūkoto datu 
veidu. Tādēļ piemērotāk būtu izstrādāt šos elementus pašā regulā.
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Grozījums Nr. 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus, 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus 1. punktā minēto īpašo 
kategoriju personas datu apstrādei un 
2. punktā minētajiem izņēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1091
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus, 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus 1. punktā minēto īpašo 
kategoriju personas datu apstrādei un 
2. punktā minētajiem izņēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1092
Louis Michel

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

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus, 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus 1. punktā minēto īpašo 
kategoriju personas datu apstrādei un 
2. punktā minētajiem izņēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1093
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus, 
nosacījumus un atbilstošus aizsardzības 
pasākumus 1. punktā minēto īpašo 
kategoriju personas datu apstrādei un 
2. punktā minētajiem izņēmumiem.

3. Komisijai piešķir tiesības — pēc 
atzinuma pieprasīšanas Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai — pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu nolūkā
sīkāk precizēt kritērijus, nosacījumus un 
atbilstošus aizsardzības pasākumus 
1. punktā minēto īpašo kategoriju personas 
datu apstrādei un 2. punktā minētajiem 
izņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1094
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis paredz nosacījumus, 
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saskaņā ar kuriem var apstrādāt valsts 
identifikācijas numuru vai jebkuru citu 
vispārēja piemērojuma identifikatoru.

Or. en

Pamatojums

Teksts aizgūts no spēkā esošās Datu aizsardzības direktīvas. Tas ļauj dalībvalstīm noteikt 
konkrētus stingrākus ierobežojumus attiecībā uz izmantojamo valsts identifikācijas numuru, jo 
īpaši, ja to lieto ārpus valsts.

Grozījums Nr. 1095
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Apstrāde, kas neļauj identifikāciju

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu 
pārzinim nav pienākuma iegūt papildu 
informāciju, lai identificētu datu subjektu, 
ja ieguves vienīgais nolūks ir kāda šīs 
regulas noteikuma ievērošana.

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz 5.c pantu (jauns).

Grozījums Nr. 1096
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apstrāde, kas neļauj identifikāciju Automatizētas apstrādes procedūra

Or. de

Grozījums Nr. 1097
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu 
pārzinim nav pienākuma iegūt papildu 
informāciju, lai identificētu datu subjektu, 
ja ieguves vienīgais nolūks ir kāda šīs 
regulas noteikuma ievērošana.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1098
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu 
pārzinim nav pienākuma iegūt papildu 
informāciju, lai identificētu datu subjektu, 
ja ieguves vienīgais nolūks ir kāda šīs 
regulas noteikuma ievērošana.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 1099
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj 
pārzinim identificēt fizisku personu, datu
pārzinim nav pienākuma iegūt papildu 
informāciju, lai identificētu datu subjektu, 
ja ieguves vienīgais nolūks ir kāda šīs 
regulas noteikuma ievērošana.

1. Vienotas procedūras ieviešana attiecībā 
uz automatizētu apstrādi, ko veic vairāki 
datu pārziņi, ir pieļaujama, ja minētā 
procedūra ir atbilstīga, ņemot vērā datu 
subjektu likumīgās intereses un iesaistīto 
datu pārziņu pienākumus vai 
uzņēmējdarbības mērķus, un katrs datu 
pārzinis pilnībā uzrauga vismaz savu 
savākto datu apstrādi. Kopīgā 
automatizētās apstrādes procedūrā pilnīga 
kontrole pār visiem datiem var būt arī 
vairākiem datu pārziņiem.
2. Datu pārziņi nodrošina, ka kopīgās 
procedūras likumību var uzraudzīt. Šajā 
nolūkā tie rakstiski norāda:
a) kopīgās automatizētās apstrādes 
procedūras pamatojumu un mērķi;
b) visus iesaistītos datu pārziņus un to 
nolūkus;
c) trešās personas, kurām dati ir nosūtīti;
d) datu veidu;
e) vajadzīgos tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus un 
procedūras.
3. Datu apstrādes procedūrā iesaistītais 
datu subjekts var izmantot savas tiesības 
attiecībā pret katru datu pārzini. Ja datu 
pārzinim nav pilnīgas kontroles pār 
datiem, tā pienākums ir nodot datu 
subjekta pieprasījumu tam pārzinim, kas 
ir savācis attiecīgos datus. Datu subjektu 
informē par viņa pieprasījuma nosūtīšanu 
attiecīgajam datu pārzinim. Datu subjekta 
tiesības saņemt informāciju attiecas uz 
visiem datu pārziņiem un visiem kopīgās 
datu apstrādes procedūras nolūkiem.
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4. Datu pārziņi kopīgi un katrs atsevišķi 
atbild par visas automatizētās datu 
apstrādes procedūras izpildi, ievērojot šajā 
regulā noteiktās datu aizsardzības
prasības.

Or. de

Grozījums Nr. 1100
Louis Michel

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
identificēt fizisku personu, datu pārzinim 
nav pienākuma iegūt papildu informāciju, 
lai identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim, 
izmantojot tā lietotos līdzekļus, identificēt 
fizisku personu, datu pārzinim nav 
pienākuma iegūt papildu informāciju, lai 
identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1101
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
identificēt fizisku personu, datu pārzinim 
nav pienākuma iegūt papildu informāciju, 
lai identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
identificēt vai atlasīt fizisku personu, vai 
tie ietver tikai datus par pseidonīmiem,
datu pārzinim nav pienākuma iegūt papildu 
informāciju, lai identificētu datu subjektu, 
ja ieguves vienīgais nolūks ir kāda šīs 
regulas noteikuma ievērošana.

Or. en
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Grozījums Nr. 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
identificēt fizisku personu, datu pārzinim 
nav pienākuma iegūt papildu informāciju, 
lai identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
identificēt fizisku personu, jo īpaši tad, ja 
dati ir sniegti anonimizēti vai 
pseidonimizēti, datu pārzinim nav 
pienākuma iegūt papildu informāciju, lai 
identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
identificēt fizisku personu, datu pārzinim 
nav pienākuma iegūt papildu informāciju, 
lai identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
vai apstrādātājam identificēt fizisku 
personu, jo īpaši tad, ja dati ir sniegti 
anonimizēti vai pseidonimizēti, datu 
pārzinim nav pienākuma apstrādāt vai 
iegūt papildu informāciju, lai identificētu 
datu subjektu, ja ieguves vienīgais nolūks 
ir kāda šīs regulas noteikuma ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
identificēt fizisku personu, datu pārzinim 
nav pienākuma iegūt papildu informāciju, 
lai identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Ja pārziņa apstrādātie dati neļauj pārzinim 
identificēt vai atlasīt fizisku personu, datu 
pārzinim nav jāiegūst papildu informācija, 
lai identificētu datu subjektu, ja ieguves 
vienīgais nolūks ir kāda šīs regulas 
noteikuma ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1105
Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Izglītība

Izmantojot piemērotus līdzekļus, 
Savienības pilsoņiem un iedzīvotājiem 
nodrošina izglītošanu datu aizsardzības 
jomā, kas ir neatņemama vispārējās 
plašsaziņas līdzekļu lietošanas izglītības 
daļa. Kompetento dalībvalstu un 
Savienības iestāžu pienākums ir atbalstīt 
šādu izglītošanu.

Or. en

Pamatojums

Sk. saistīto 52. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts



AM\928600LV.doc 111/157 PE506.146v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis nodrošina caurskatāmas un
viegli pieejamas personas datu apstrādes
un datu subjektu tiesību izmantošanas 
vadlīnijas.

1. Pārzinis ievēro pārredzamības un
pieejamības kritērijus attiecībā uz 
personas datu apstrādi un datu subjektu 
tiesību izmantošanu. Šajā nolūkā minētos 
kritērijus var norādīt pamatvadlīnijās, lai 
par tiem informētu visus datu subjektus.

Or. es

Pamatojums

Pārredzamības un pieejamības kritēriji ir uzsvērti, saglabājot iespēju izstrādāt konkrētas 
politikas jomas saskaņā ar šo regulu. Politikas izstrāde vairs nav vispārēja prasība, bet katra 
pārziņa atbildība, saglabājot iespēju, ka uzraudzības iestādes izstrādā ieteikumus un 
iniciatīvas.

Grozījums Nr. 1107
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis nodrošina caurskatāmas un 
viegli pieejamas personas datu apstrādes
un datu subjektu tiesību izmantošanas 
vadlīnijas.

1. Pārzinis nodrošina pārredzamas un 
viegli pieejamas vadlīnijas, kas noteiktas 
profesionālās ētikas kodeksā attiecībā uz 
personas datu apstrādi un datu subjektu 
tiesību izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

1. Pārzinis nodrošina caurskatāmas un 
viegli pieejamas personas datu apstrādes un 
datu subjektu tiesību izmantošanas 
vadlīnijas.

1. Pārzinis nodrošina saprotamas, 
koncentrētas, pārredzamas, labi 
strukturētas un viegli pieejamas personas 
datu apstrādes un datu subjektu tiesību 
izmantošanas vadlīnijas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņo 11. pantu ar 7. panta 2.b punktu (jauns), lai pārziņiem ļautu izmantot tikai 
vienu privātuma politiku, attiecībā uz šādiem dokumentiem ieviešot vispāratzītus principus, 
kas attiecas uz negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos.

Grozījums Nr. 1109
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar personas 
datu apstrādi saprotamā veidā, izmantojot 
skaidru un vienkāršu valodu, kas pielāgota 
datu subjektam, jo īpaši attiecībā uz 
informāciju, kas īpaši paredzēta bērnam.

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar personas 
datu apstrādi saprotamā veidā, izmantojot 
skaidru un vienkāršu valodu, jo īpaši 
attiecībā uz informāciju, kas īpaši 
paredzēta bērnam.

Or. en

Grozījums Nr. 1110
Stanimir Ilchev

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar personas 

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar personas 
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datu apstrādi saprotamā veidā, izmantojot 
skaidru un vienkāršu valodu, kas pielāgota 
datu subjektam, jo īpaši attiecībā uz 
informāciju, kas īpaši paredzēta bērnam.

datu apstrādi saprotamā un nemainīgā 
veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu 
valodu, kas pielāgota datu subjektam, jo 
īpaši attiecībā uz informāciju, kas īpaši 
paredzēta bērnam.

Or. de

Grozījums Nr. 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar personas 
datu apstrādi saprotamā veidā, izmantojot 
skaidru un vienkāršu valodu, kas pielāgota 
datu subjektam, jo īpaši attiecībā uz 
informāciju, kas īpaši paredzēta bērnam.

2. Kad vien iespējams, pārzinis nodrošina 
visu informāciju un saziņu ar datu subjektu 
saistībā ar personas datu apstrādi 
saprotamā veidā, izmantojot skaidru un 
vienkāršu valodu. Pēdējais punkts īpaši 
jāņem vērā attiecībā uz informāciju, kas 
īpaši paredzēta bērnam.

Or. es

Pamatojums

Prasība pielāgot valodu datu subjekta vajadzībām var izrādīties pārmērīga un kopumā 
praktiski neizpildāma. Tiek piedāvāts cits teksta formulējums, lai neradītu nesamērīgu slogu.

Grozījums Nr. 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar personas 
datu apstrādi saprotamā veidā, izmantojot 
skaidru un vienkāršu valodu, kas pielāgota 
datu subjektam, jo īpaši attiecībā uz 

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar personas 
datu apstrādi saprotamā veidā, izmantojot 
skaidru un vienkāršu valodu, jo īpaši 
attiecībā uz informāciju, kas īpaši 
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informāciju, kas īpaši paredzēta bērnam. paredzēta bērnam.

Or. en

Grozījums Nr. 1113
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar 
personas datu apstrādi saprotamā veidā, 
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, 
kas pielāgota datu subjektam, jo īpaši 
attiecībā uz informāciju, kas īpaši 
paredzēta bērnam.

2. Pārzinis dara datu subjektam pieejamu
informāciju saistībā ar personas datu 
apstrādi saprotamā veidā, izmantojot 
skaidru un vienkāršu valodu, kas pielāgota 
datu subjektam, jo īpaši attiecībā uz 
informāciju, kas īpaši paredzēta bērnam.

Or. en

Grozījums Nr. 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu ar datu subjektu saistībā ar 
personas datu apstrādi saprotamā veidā,
izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, 
kas pielāgota datu subjektam, jo īpaši 
attiecībā uz informāciju, kas īpaši 
paredzēta bērnam.

2. Pārzinis nodrošina visu informāciju un 
saziņu saistībā ar personas datu apstrādi,
kam saskaņā ar šo regulu viņam ir 
jānodrošina piekļuve, datu subjektam
saprotamā veidā, ko var saprast vidēji 
informēts, uzmanīgs un apķērīgs 
vidusmēra patērētājs.

Or. en
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Grozījums Nr. 1115
Csaba Sógor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Datu subjektiem sniedz informāciju 
tādā formātā, kas ļauj tiem izprast 
situāciju un atbilstīgi pieņemt lēmumus. 
Tāpēc pārzinis nodrošina un paziņo tā 
datu aizsardzības politiku, izmantojot 
viegli saprotamu ikonveidā un citā 
grafiskā atveidojumā sniegtu aprakstu par 
dažādiem datu apstrādes posmiem, 
nosacījumiem un ietekmi. Pilnīgu 
informāciju sniedz pēc pieprasījuma 
saskaņā ar 14. pantu.

Or. hu

Pamatojums

Ikonas nav vienīgais grafiskais atveidojums, kas var palielināt izpratni.

Grozījums Nr. 1116
Rui Tavares

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārzinis nodrošina un paziņo tā datu 
aizsardzības politiku, izmantojot viegli 
saprotamu un ikonveidā sniegtu aprakstu 
par dažādiem datu apstrādes posmiem, 
nosacījumiem un ietekmi. Komisija ir
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 86. pantu nolūkā sīkāk 
precizēt minēto ikonveida aprakstu. Šādā 
ikonveida aprakstā ietver informāciju par 
apstrādes nolūku, informāciju par to, vai 
dati tiks atklāti trešām personām un šādas 
atklāšanas nolūkus, informāciju par datu 
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izsekošanas sistēmām, informāciju par 
aizsardzības līdzekļiem un to pieejamību, 
informāciju par datu pārziņa 
pieejamajiem un faktiskajiem
kontaktpunktiem, datu drošības politiku 
un pārziņa īstenotajiem pasākumiem, kā 
arī informāciju par datu uzglabāšanas 
ilgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1117
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija ir pilnvarota — pēc 
atzinuma pieprasīšanas Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai — pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu 
nolūkā sīkāk precizēt ikonveida un cita 
grafiska atveidojuma aprakstu, kas minēts 
3. pantā attiecībā uz apstrādes būtību, 
uzglabāšanas ilgumu, datu pārsūtīšanu 
vai dzēšanu, izveidojot ikonas vai citus 
instrumentus vienotai informācijas 
sniegšanai.

Or. hu

Pamatojums

Ikonas nav vienīgais grafiskais atveidojums, kas var palielināt izpratni.

Grozījums Nr. 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
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Direktīvas 2002/58/EK 12. pants un 
Direktīvas 2002/22/EK 20. pants, kā arī 
21. panta 3. punkta e) apakšpunkts 
attiecas uz datu subjektu tiesībām uz 
pārredzamu informāciju un saziņu, kas 
nosaka, ka pārzinis informē datu 
subjektus par to tiesībām attiecībā uz 
personiskās informācijas izmantojumu, 
kā arī vērš uzmanību uz tādu sistēmu 
esamību, kas izstrādātas saskaņā ar 
integrēta privātuma principu.

Or. en

Pamatojums

E-privātuma direktīvas 12. pants un Universālā pakalpojuma direktīvas 20. un 21. pants 
attiecas uz uzziņu pakalpojumiem, kas ietilpst universālo pakalpojumu darbības jomā. Uzziņu 
pakalpojumu sniedzēju datubāzēm ir jābūt „visaptverošām”, un tāpēc ir svarīgi iekļaut arī 
abonenta datus, turklāt abonentam ir jābūt skaidri informētam par visām iespējām neatkarīgi 
no dalībvalsts pieņemtā modeļa (pievienošanās (opt-in), izstāšanās (opt-out) vai apvienots).

Grozījums Nr. 1119
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā automatizētiem līdzekļiem, 
pārzinis nodrošina līdzekļus, ar kuriem 
pieprasījumu var izdarīt elektroniski.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1120
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā automatizētiem līdzekļiem, 
pārzinis nodrošina līdzekļus, ar kuriem 
pieprasījumu var izdarīt elektroniski.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasība, lai pārzinis „izveido procedūras” un „nodrošina mehānismus”, ir pārmērīga. 
Prasība, ka pārzinis nodrošina līdzekļus, ar kuriem pieprasījumus var izdarīt elektroniski, 
apdraud tehnoloģisko neitralitāti.

Grozījums Nr. 1121
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā automatizētiem līdzekļiem, 
pārzinis nodrošina līdzekļus, ar kuriem 
pieprasījumu var izdarīt elektroniski.

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā, izmantojot automatizētus 
līdzekļus, pārzinis var nodrošināt arī
līdzekļus, ar kuriem pieprasījumu var 
izdarīt elektroniski.
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Or. en

Grozījums Nr. 1122
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā automatizētiem līdzekļiem, 
pārzinis nodrošina līdzekļus, ar kuriem 
pieprasījumu var izdarīt elektroniski.

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā, izmantojot automatizētus
līdzekļus un ja tas nerada nesamērīgus 
pasākumus vai izmaksas, pārzinis 
nodrošina arī līdzekļus, ar kuriem 
pieprasījumu var izdarīt elektroniski.

Or. en

Grozījums Nr. 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā automatizētiem līdzekļiem, 
pārzinis nodrošina līdzekļus, ar kuriem 
pieprasījumu var izdarīt elektroniski.

1. Pārzinis sniedz 14. pantā minēto 
informāciju un informāciju par 13. pantā 
un 15. – 19. pantā minēto datu subjekta 
tiesību izmantošanu. Pārzinis jo īpaši 
nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja tas 
uzskatāms par piemērotu, visu iepriekš 
minēto informāciju var sniegt kā 
vadlīnijas un procedūru aprakstus, lai 
šāda informācija būtu labāk saprotama 
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un vienkāršāk izmantojama.

Or. es

Pamatojums

Svarīgi ir tas, lai informācija ir iegūstama un lai ir iespējams izmantot tiesības. Ja tā būs,
dažām iestādēm, ņemot vērā to lielumu vai sarežģītību, būs nepieciešams noteikt precīzi 
definētas procedūras, lai datu subjekti varētu izmantot attiecīgās tiesības, bet citām mazākām
vai vienkāršākām organizācijām nebūs jānosaka tik stingras procedūras vai arī vairumā 
gadījumu tām vajadzēs sniegt ļoti īsas instrukcijas par to, kā datu subjektiem jārīkojas.

Grozījums Nr. 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā automatizētiem līdzekļiem, 
pārzinis nodrošina līdzekļus, ar kuriem 
pieprasījumu var izdarīt elektroniski.

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas 
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā, izmantojot automatizētus 
līdzekļus, pārzinis var nodrošināt arī
līdzekļus, ar kuriem pieprasījumu var 
izdarīt elektroniski.

Or. en

Grozījums Nr. 1125
Louis Michel

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 

1. Pārzinis izveido procedūras 14. pantā 
minētās informācijas sniegšanai un 
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13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Pārzinis jo 
īpaši nodrošina mehānismus, kas atvieglo 
pieprasījumu veikt darbības, kas minētas
13. pantā un 15. – 19. pantā. Ja personas 
datus apstrādā automatizētiem līdzekļiem, 
pārzinis nodrošina līdzekļus, ar kuriem 
pieprasījumu var izdarīt elektroniski.

13. pantā un 15. – 19. pantā minēto datu 
subjekta tiesību izmantošanai. Ja datu 
subjekts vēlas izmantot 13. pantā un 15. –
19. pantā minētās tiesības, viņš šajā 
saistībā iesniedz pārzinim pieprasījumu 
kā personīgi parakstītu vai līdzvērtīgi 
apstiprinātu dokumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 1126
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz 
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju var sniegt 
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 1127
Axel Voss

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz 
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski.

Or. en

Pamatojums

Teksts svītrots, lai neradītu birokrātiju MVU.

Grozījums Nr. 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz 

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles, 
vai ja pieprasīto datu veida dēļ tie ir 
jāpārskata, pirms tos dara pieejamus, lai 
aizsargātu datus attiecībā uz jebkuru 
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elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

reģistrā ietverto trešo personu. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz 
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

Or. en

Pamatojums

Personas dati var ietvert faktisku un/vai spekulatīvu informāciju par trešām personām. Jābūt 
iespējai pieprasīt ilgāku izskatīšanas laikposmu, lai aizsargātu minēto trešo personu datu 
privātumu. Tas jo īpaši attiecas uz datiem par veselību un sociālo aprūpi.

Grozījums Nr. 1129
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz 
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt, ja 
vairāki datu subjekti izmanto savas tiesības 
un ir nepieciešama viņu sadarbība saprātīgā 
apmērā, lai novērstu nevajadzīgas un 
pārmērīgas pārziņa pūles. Informāciju 
sniedz rakstiski. Ja datu subjekts 
pieprasījumu iesniedz elektroniski, 
informāciju sniedz elektroniski, ja tas ir 
iespējams, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde



PE506.146v01-00 124/157 AM\928600LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz 
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju var sniegt
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi vai ja pārzinim ir iemesls 
uzskatīt, ka, sniedzot informāciju 
elektroniski, rastos būtisks krāpšanas 
risks.

Or. en

Pamatojums

Ja atsevišķi dati, piemēram, kredīta vēstules, tiktu sniegtas elektroniski, šie dati, sniedzot tos 
patērētājiem, varētu tikt mainīti vai varētu izraisīt identitātes zādzību. Dati jāsniedz, veicot 
autentifikācijas pārbaudes, kas atbilst kritērijiem, kurus noteikusi aģentūra, kura ir datu 
turētāja, lai tādējādi novērstu informācijas pārtveršanu, ļaunprātīgu vai negodīgu 
izmantošanu vai pārveidošanu.

Grozījums Nr. 1131
Louis Michel

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 

2. Pārzinis bez pārmērīgas kavēšanās 
informē datu subjektu par to, vai ir veiktas 
darbības saskaņā ar 13. pantu un 15. –
19. pantu, un sniedz pieprasīto informāciju. 
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un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa 
pūles. Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

Informāciju sniedz rakstiski, tostarp 
izmantojot elektroniskos līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 1132
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts
pieprasa citādi.

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski vai 
elektroniski, atkarībā no tā, kā to 
pieprasījis datu subjekts.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršāk — formāta izvēli vienmēr, ne tikai iesniedzot pieprasījumu elektroniskā formātā, 
nosaka datu subjekts.
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Grozījums Nr. 1133
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 
mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa 
pūles. Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

2. Pārzinis bez pārmērīgas kavēšanās 
informē datu subjektu par to, vai ir veiktas 
darbības saskaņā ar 13. pantu un 15. –
19. pantu, un sniedz pieprasīto informāciju. 
Informāciju sniedz rakstiski.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais teksts ir pārāk reglamentējošs, un šo jautājumu vislabāk ir aplūkot norāžu 
dokumentā.

Grozījums Nr. 1134
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārzinis nekavējoties un vēlākais viena 
mēneša laikā kopš pieprasījuma 
saņemšanas informē datu subjektu par to, 
vai ir veiktas darbības saskaņā ar 13. pantu 
un 15. – 19. pantu, un sniedz pieprasīto 
informāciju. Šo termiņu var pagarināt par 

2. Pārzinis bez pamatotas kavēšanās un 
vēlākais 30 darba dienu laikā kopš 
pieprasījuma saņemšanas informē datu 
subjektu par to, vai ir veiktas darbības 
saskaņā ar 13. pantu un 15. – 19. pantu, un 
sniedz pieprasīto informāciju. Šo termiņu 
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mēnesi, ja vairāki datu subjekti izmanto 
savas tiesības un ir nepieciešama viņu 
sadarbība saprātīgā apmērā, lai novērstu 
nevajadzīgas un pārmērīgas pārziņa pūles. 
Informāciju sniedz rakstiski. Ja datu 
subjekts pieprasījumu iesniedz 
elektroniski, informāciju sniedz
elektroniski, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

var pagarināt par 30 darba dienām, ja 
vairāki datu subjekti izmanto savas tiesības 
un ir nepieciešama viņu sadarbība saprātīgā 
apmērā, lai novērstu nevajadzīgas un 
pārmērīgas pārziņa pūles, vai gadījumā, ja 
informācija būtu nepilnīga un neprecīza.
Informāciju sniedz, izmantojot
informācijas nesēju, kurā informācija tika 
pieprasīta, izņemot, ja datu subjekts 
pieprasa citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 1135
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pārzinis atsakās veikt darbību, ko 
pieprasījis datu subjekts, pārzinis informē 
datu subjektu par atteikuma iemesliem un 
par iespējām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un vērsties tiesā.

3. Ja pārzinis neveic darbību, ko pieprasījis 
datu subjekts, datu subjektam ir tiesības 
pieprasīt, lai pārzinis sniedz informāciju 
par darbības neveikšanas iemesliem un par 
iespējām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un vērsties tiesā.

Or. en

Grozījums Nr. 1136
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pārzinis atsakās veikt darbību, ko 
pieprasījis datu subjekts, pārzinis informē 
datu subjektu par atteikuma iemesliem un 
par iespējām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un vērsties tiesā.

3. Ja pārzinis atsakās veikt darbību, ko 
pieprasījis datu subjekts, pārzinis informē 
datu subjektu par atteikuma iemesliem, 
visiem faktiem, kuru dēļ sniegts 
atteikums, un par iespējām iesniegt 



PE506.146v01-00 128/157 AM\928600LV.doc

LV

sūdzību uzraudzības iestādē un vērsties 
tiesā.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik pārziņi bieži vien bez pienācīga pamatojuma atsakās veikt pieprasīto darbību. Datu 
subjektam nav iespējas atklāt nelikumīgā tiesību izmantošanas atteikuma iemeslus.

Grozījums Nr. 1137
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pārzinis atsakās veikt darbību, ko 
pieprasījis datu subjekts, pārzinis informē
datu subjektu par atteikuma iemesliem un 
par iespējām iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un vērsties tiesā.

3. Ja pārzinis neveic darbību, ko pieprasījis 
datu subjekts, datu subjektam ir tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz sūdzības iesniegšanu uzraudzības iestādei ir pietiekama, lai nodrošinātu datu
subjekta tiesību ievērošanu.

Grozījums Nr. 1138
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
vai sarežģītības dēļ, pārzinis var pieprasīt 
samaksu, ņemot vērā administratīvās 
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darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs.

izmaksas, kas saistītas ar informācijas 
sniegšanu vai pieprasītās darbības 
veikšanu. Šādā gadījumā pārzinim ir 
pienākums pierādīt, ka pieprasījums ir 
acīmredzami pārmērīgs.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā arī sarežģītība (piemēram, attiecībā uz pieprasīto datu apjomu vai struktūru).

Grozījums Nr. 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs.

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
vai sarežģītības dēļ, pārzinis var pieprasīt 
samaksu, ņemot vērā administratīvās 
izmaksas, kas saistītas ar informācijas 
sniegšanu vai pieprasītās darbības 
veikšanu. Šādā gadījumā pārzinim ir 
pienākums pierādīt, ka pieprasījums ir 
acīmredzami pārmērīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 1140
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
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bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs.

bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, pārzinis var pieprasīt samērīgu 
samaksu, ņemot vērā administratīvās 
izmaksas, kas saistītas ar informācijas 
sniegšanu vai pieprasītās darbības 
veikšanu. Šādā gadījumā pārzinim ir 
pienākums pierādīt, ka pieprasījums ir 
acīmredzami pārmērīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras 
atkārtošanās dēļ, pārzinis var pieprasīt 
samaksu par informācijas sniegšanu vai 
par pieprasītās darbības veikšanu, vai arī 
pārzinis var neveikt pieprasīto darbību. 
Šādā gadījumā pārzinim ir pienākums 
pierādīt, ka pieprasījums ir acīmredzami 
pārmērīgs.

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, ja viens un tas pats 
pieprasījums tiek atkārtoti iesniegts biežāk 
nekā vienu reizi sešos mēnešos, pārzinis 
var pieprasīt administratīvu maksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums tiek iesniegts atkārtoti.

Or. en

Grozījums Nr. 1142
Louis Michel

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
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pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs.

pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas, izņemot izmaksas, kas 
pārzinim faktiski rodas, izskatot 
pieprasījumus. Ja pieprasījumi ir nebūtiski 
vai acīmredzami pārmērīgi, jo īpaši to 
regulārās atkārtošanās dēļ, pārzinis var
atteikties veikt pieprasīto darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1143
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir 
acīmredzami pārmērīgi, jo īpaši to 
regulāras atkārtošanās dēļ, pārzinis var 
pieprasīt samaksu par informācijas 
sniegšanu vai par pieprasītās darbības 
veikšanu, vai arī pārzinis var neveikt 
pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs.

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas.

Or. en

Pamatojums

Teksts ietverts atsevišķos pantos.

Grozījums Nr. 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs.

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, pārzinis var pieprasīt pamatotu
samaksu par informācijas sniegšanu vai par 
pieprasītās darbības veikšanu. Minētā 
samaksa nepārsniedz izmaksas, kas 
saistītas ar pieprasītās informācijas 
sniegšanu. Šādā gadījumā pārzinim ir 
pienākums pierādīt, ka pieprasījums ir 
acīmredzami pārmērīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 1145
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami 
pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās 
dēļ, pārzinis var pieprasīt samaksu par 
informācijas sniegšanu vai par pieprasītās 
darbības veikšanu, vai arī pārzinis var 
neveikt pieprasīto darbību. Šādā gadījumā 
pārzinim ir pienākums pierādīt, ka 
pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs.

4. Informācija un darbības, ko veic pēc 
pieprasījuma, kas minēts 1. punktā, ir 
bezmaksas vai arī maksa ir tikai tik liela, 
lai segtu apstrādes administratīvās 
izmaksas, jo īpaši attiecībā uz atkārtotiem 
vai apkopotiem pieprasījumiem. Ja 
pieprasījumi ir acīmredzami pārmērīgi, jo 
īpaši nolūkā radīt traucējumus, neērtības 
vai finansiālu slogu to regulāras 
atkārtošanās dēļ, pārzinis var pieprasīt 
samaksu par informācijas sniegšanu vai par 
pieprasītās darbības veikšanu, vai arī 
pārzinis var neveikt pieprasīto darbību. 
Šādā gadījumā pārzinim ir pienākums 
pierādīt, ka pieprasījums ir acīmredzami 
pārmērīgs.

Or. en
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Grozījums Nr. 1146
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar 15. pantu pieprasījumiem 
piemēro šādus noteikumus: 
a) pārzinis var pieprasīt maksu par 
attiecīgās informācijas sniegšanu. Šāda 
maksa nedrīkst būt pārmērīga;
b) pienākums sniegt attiecīgo informāciju 
nav spēkā, kamēr pārzinis nav saņēmis:
i) maksājumu, kas jāveic saskaņā ar 
a) apakšpunktā minēto; un 
ii) jebkādu informāciju par tās personas
identitāti, kas iesniedz pieprasījumu, un
ko pārzinis var pamatoti pieprasīt. 
c) ja datu pārzinis ir iepriekš izpildījis 
personas pieprasījumu, datu pārzinim nav 
pienākuma izpildīt turpmāku identisku vai 
līdzīgu minētās personas pieprasījumu, ja 
vien nav pagājis saprātīgs laikposms starp
iepriekšējā pieprasījuma izpildi un
pašreizējā pieprasījuma iesniegšanu;
d) pārzinis ņem vērā visas norādes, kas 
izstrādātas saskaņā ar 38. pantu, 
pieņemot lēmumu par to: 
i) vai attiecīgais pieprasījums ir identisks 
vai līdzīgs iepriekšējam pieprasījumam;
ii) vai starp iepriekšējā pieprasījuma 
izpildi un pašreizējā pieprasījuma 
iesniegšanu ir pagājis saprātīgs 
laikposms.

Or. en

Pamatojums

Pamatotas maksas iekasēšana ir saderīga ar pamattiesībām. Atteikums izskatīt spekulatīvus, 
atkārtotus un kaitnieciskus pieprasījumus ir likumīgs, lai neradītu pārziņiem nesamērīgu 
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slogu.

Grozījums Nr. 1147
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1148
Axel Voss

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1149
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ja Komisija noteiks, kad datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami pārmērīgi, tā būtu 
nopietna datu subjekta tiesību aizskaršana. Turklāt tā ir ļoti šauri definēta tiesību aktu joma, 
kuras noteikšana būtu atstājama uzraudzības iestāžu un tiesu iestāžu kompetencē.

Grozījums Nr. 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1151
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1152
Louis Michel

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1153
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šis punkts nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 1154
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķir tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu ar 
nolūku sīkāk precizēt kritērijus un 
nosacījumus par acīmredzami 
pārmērīgiem pieprasījumiem un samaksu, 
kas minēta 4. punktā.

5. Komisijai piešķir pilnvaras pēc 
atzinuma pieprasīšanas Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijai pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 86. pantu nolūkā sīkāk 
precizēt kritērijus un nosacījumus par 
samaksu, kas minēta 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1155
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas 
un standarta procedūras saziņai, kas 
minēta 2. punktā, ietverot elektronisko 
formātu. Šajā saistībā Komisija pieņem 
atbilstošus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Piešķirot Komisijai minētās pilnvaras, tiktu apsteigtas pašreizējās sarunas par priekšlikumu
regulai par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai iekšējā tirgū. Standarta formu un standarta procedūru noteikšana elektroniskā
formāta paziņojumiem būtu arī pārlieka iejaukšanās tehnisko standartu noteikšanas pilnvarās
valsts sektorā.

Grozījums Nr. 1156
Axel Voss

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas 
un standarta procedūras saziņai, kas 
minēta 2. punktā, ietverot elektronisko 
formātu. Šajā sakarā Komisija pieņem 
atbilstošus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1157
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas 
un standarta procedūras saziņai, kas 
minēta 2. punktā, ietverot elektronisko 
formātu. Šajā sakarā Komisija pieņem 
atbilstošus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Šos īstenošanas aktus 

svītrots
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pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1158
Louis Michel

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas 
un standarta procedūras saziņai, kas 
minēta 2. punktā, ietverot elektronisko 
formātu. Šajā sakarā Komisija pieņem 
atbilstošus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1159
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas 
un standarta procedūras saziņai, kas 
minēta 2. punktā, ietverot elektronisko 
formātu. Šajā sakarā Komisija pieņem 
atbilstošus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis punkts nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 1160
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas un 
standarta procedūras saziņai, kas minēta 
2. punktā, ietverot elektronisko formātu. 
Šajā sakarā Komisija pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 
2. punktā.

6. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 86. pantu 
nolūkā noteikt standarta formas un 
standarta procedūras saziņai, kas minēta 
2. punktā, ietverot elektronisko formātu. 
Šajā saistībā Komisija pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums, kurā visi īstenošanas akti ir aizstāti ar deleģētajiem aktiem, lai 
nodrošinātu pilnīgu Eiropas Parlamenta līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas 
un standarta procedūras saziņai, kas 
minēta 2. punktā, ietverot elektronisko 
formātu. Šajā sakarā Komisija pieņem 
atbilstošus pasākumus mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 87. panta 

6. Komisija var noteikt standarta 
procedūras saziņai, kas minēta 2. punktā. 
Šajā saistībā Komisija pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā.
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2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1162
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas un 
standarta procedūras saziņai, kas minēta 
2. punktā, ietverot elektronisko formātu. 
Šajā sakarā Komisija pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā.

6. Komisija var noteikt standarta formas un 
standarta procedūras saziņai, kas minēta 
2. punktā, ietverot elektronisko formātu. 
Šajā saistībā Komisija pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem pēc Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas atzinuma 
pieņemšanas saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1163
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt standarta formas un 
standarta procedūras saziņai, kas minēta 
2. punktā, ietverot elektronisko formātu. 
Šajā sakarā Komisija pieņem atbilstošus 
pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 87. panta 2. punktā.

6. Komisija var noteikt standarta formas 
saziņai, kas minēta 2. punktā, ietverot 
elektronisko formātu. Šajā saistībā
Komisija pieņem atbilstošus pasākumus 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Šos īstenošanas aktus 
pieņem pēc Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas atzinuma pieņemšanas saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
87. panta 2. punktā. Ja Komisija izmanto 
savas prerogatīvas saskaņā ar Regulas 
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Nr. 2012/1025 10. pantu, tā nodrošina 
pienācīgi pārstāvētu mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo uzņēmumu, patērētāju 
grupu un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas vienošanos par minēto nozares 
standartu izmantošanu šīs regulas 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Pārbaužu un līdzsvara sistēma; kā alternatīvu normatīvajam aktam Komisija varētu pieprasīt
nozares standartu. Šajā gadījumā jākonsultējas ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un 
jānodrošina pienācīga MVU un patērētāju pārstāvība.

Grozījums Nr. 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saņēmēju tiesības Paziņošanas prasības labošanas un 
dzēšanas gadījumā

Or. de

Pamatojums

Regulas 13. pantā nav ietvertas nekādas saņēmēju tiesības.

Grozījums Nr. 1165
Stanimir Ilchev

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārzinis paziņo jebkuru labojumu vai 
dzēšanu, kas veikta saskaņā ar 16. un 
17. pantu, katram saņēmējam, kuram ir 
izpausti dati, izņemot, ja tas nav iespējams 

svītrots
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vai ja tas ir saistīts ar nesamērīgām 
pūlēm.

Or. de

Pamatojums

Regulas 13. pants ir sadalīts divos jaunos punktos.

Grozījums Nr. 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārzinis paziņo jebkuru labojumu vai 
dzēšanu, kas veikta saskaņā ar 16. un 
17. pantu, katram saņēmējam, kuram ir 
izpausti dati, izņemot, ja tas nav iespējams 
vai ja tas ir saistīts ar nesamērīgām pūlēm.

Pārzinis paziņo jebkuru labojumu vai 
dzēšanu, kas veikta saskaņā ar 16. un 
17. pantu, katram saņēmējam, ar kuru tam
ir līgumsaistības un kuram ir izpausti dati, 
izņemot, ja tas nav iespējams vai ja tas ir 
saistīts ar nesamērīgām pūlēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1167
Hélène Flautre

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārzinis paziņo jebkuru labojumu vai 
dzēšanu, kas veikta saskaņā ar 16. un 
17. pantu, katram saņēmējam, kuram ir 
izpausti dati, izņemot, ja tas nav iespējams 
vai ja tas ir saistīts ar nesamērīgām 
pūlēm.

Pārzinis paziņo jebkuru labojumu vai 
jebkuru dzēšanu, kas veikta saskaņā ar 16. 
un 17. pantu, katram saņēmējam, kuram ir 
izpausti dati. Pārzinis informē attiecīgo 
personu par šo trešo personu esamību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1168
Stanimir Ilchev

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par apstrādi tieši atbildīgais datu pārzinis 
informē visus saņēmējus, kuriem viņš 
nosūtījis datus, par visiem veiktajiem 
labojumiem un dzēšanu vai iebildumiem, 
kas izvirzīti saskaņā ar 16., 17. vai 
19. pantu. Šo prasību nepiemēro, ja 
personas datu saņēmēji datu pārzinim, 
kas tieši atbildīgs par apstrādi, nav 
zināmi, un tas nav saistīts ar viņa tīšu 
rīcību vai nolaidību.

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums ir būtisks atbalsts datu subjektiem, jo īpaši datu dzēšanas gadījumā. Šī prasība 
ir atbilstīga par datu apstrādi tieši atbildīgā pārziņa pienākumam nodrošināt vispusīgu 
dokumentāciju par saņēmējiem saskaņā ar 14. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 1169
Stanimir Ilchev

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par apstrādi netieši atbildīgais datu 
pārzinis informē visus saņēmējus, kuriem 
viņš nosūtījis datus, par visiem veiktajiem 
labojumiem un dzēšanu vai iebildumiem, 
kas izvirzīti saskaņā ar 16., 17. vai 
19. pantu, ja vien saņēmēji jau nav 
informēti saskaņā ar iepriekš minēto 
1. punktu.

Or. de
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Pamatojums

Šis noteikums ir atbilstīgs ierobežotajam pienākumam saskaņā ar 14. panta 2. punktu 
nodrošināt dokumentāciju par saņēmējiem. Datu subjekts var izvēlēties, vai pieprasīt par 
apstrādi tieši atbildīgajam datu pārzinim pilnīgu datu dzēšanu vai par apstrādi netieši 
atbildīgajam datu pārzinim — daļēju datu dzēšanu.

Grozījums Nr. 1170
Stanimir Ilchev

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datu pārziņiem ir pienākums pierādīt 
iepriekš minēto pienākumu izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 1171
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Vienota informācijas politika

1. Ja pastāv vismaz viens no 5.b panta 1.
līdz 10. punktā minētajiem riska 
faktoriem un ir savākti datu subjekta 
personas dati, pārzinis, pirms 
informācijas sniegšanas saskaņā ar 
14. pantu, sniedz datu subjektam vismaz 
šādus atsevišķus datus:
a) vai personas dati ir vākti, pārsniedzot 
minimumu, kas vajadzīgs katram 
konkrētajam apstrādes nolūkam;
b) vai personas dati ir saglabāti, 
pārsniedzot minimumu, kas vajadzīgs 
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katram konkrētajam apstrādes nolūkam;
c) vai personas dati ir apstrādāti citā 
nolūkā, nekā tie tika vākti;
d) vai personas dati ir izplatīti trešām 
personām, kas ir privātpersonas, citā 
nolūkā, nekā tie tika vākti;
e) vai personas dati ir pārdoti;
f) vai personas dati ir saglabāti šifrētā 
veidā.
2. Atsevišķos datus, kas minēti 1. punktā, 
sniedz saskaņā ar X pielikumu pielāgotā 
tabulas veidā, izmantojot tekstu un 
simbolus, šādās trīs slejās:
a) pirmajā slejā norāda grafiskos 
simbolus minētajiem atsevišķajiem 
datiem;
b) otrajā slejā ietver būtisku informāciju, 
aprakstot minētos atsevišķos datus;
c) trešajā slejā grafiski norāda, vai 
konkrētie atsevišķie dati ir izpildīti.
3. Šā panta 1. un 2. punktā minēto 
informāciju sniedz labi redzamā un 
skaidri salasāmā veidā un valodā, kas 
viegli saprotama to dalībvalstu
patērētājiem, kuriem šī informācija ir 
paredzēta. Ja minētie atsevišķie dati ir 
sniegti elektroniski, tiem jābūt 
mašīnlasāmā formātā.
4. Papildu atsevišķi dati netiek sniegti. 
Sīkākus paskaidrojumus vai papildu
piezīmes par 1. punktā minētajiem 
atsevišķajiem datiem var sniegt kopā ar
citām informācijas prasībām saskaņā ar 
14. pantu.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 86. pantu, lai 
sīkāk noteiktu 1. punktā minētos 
atsevišķos datus un 2. punktā un 
X pielikumā minētos nosacījumus šo datu 
sniegšanai.

Or. en
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Pamatojums

Datu subjektiem ir jāsaņem informācija par datu apstrādes darbībām, ko veic iestāde, ar kuru 
datu subjekti sadarbojas, bet viņi nav jāapgrūtina ar milzīgu sniegtās informācijas apjomu.
Lai ātrāk izprastu datu aizsardzības politiku un nodrošinātu tās labāku salīdzināmību, datu 
pārziņi, sniedzot informāciju datu subjektam, pirms sīkāka savas informācijas politikas 
izklāsta sniedz īsus ikonveida aprakstus par informācijas politiku.

Grozījums Nr. 1172
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Vienota informācijas politika

1. Ja tiek vākti datu subjekta personas 
dati, pārzinis, pirms informācijas 
sniegšanas saskaņā ar 14. pantu, sniedz 
datu subjektam šādus atsevišķus datus:
a) vai personas dati ir vākti, pārsniedzot 
minimumu, kas vajadzīgs katram 
konkrētajam apstrādes nolūkam;
b) vai personas dati ir saglabāti, 
pārsniedzot minimumu, kas vajadzīgs 
katram konkrētajam apstrādes nolūkam;
c) vai personas dati ir apstrādāti citā 
nolūkā, nekā tie tika vākti;
d) vai personas dati ir izplatīti trešām 
personām, kas ir privātpersonas, citā 
nolūkā, nekā tie tika vākti;
e) vai personas dati ir pārdoti;
f) vai personas dati ir saglabāti šifrētā 
veidā.
2. Atsevišķos datus, kas minēti 1. punktā, 
sniedz saskaņā ar X pielikumu pielāgotā 
tabulas veidā, izmantojot tekstu un 
simbolus, šādās trīs slejās:
a) pirmajā slejā norāda grafiskos 
simbolus minētajiem atsevišķajiem 
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datiem;
b) otrajā slejā ietver būtisku informāciju, 
aprakstot minētos atsevišķos datus;
c) trešajā slejā grafiski norāda, vai 
konkrētie atsevišķie dati ir izpildīti.
3. Šā panta 1. un 2. punktā minēto 
informāciju sniedz labi redzamā un 
skaidri salasāmā veidā un valodā, kas 
viegli saprotama to dalībvalstu
patērētājiem, kuriem šī informācija ir 
paredzēta. Ja minētie atsevišķie dati ir 
sniegti elektroniski, tiem jābūt 
mašīnlasāmā formātā.
4. Papildu atsevišķi dati netiek sniegti. 
Sīkākus paskaidrojumus vai papildu
piezīmes par 1. punktā minētajiem 
atsevišķajiem datiem var sniegt kopā ar
citām informācijas prasībām saskaņā ar 
14. pantu.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 86. pantu, lai 
sīkāk noteiktu 1. punktā minētos 
atsevišķos datus un 2. punktā un 
X pielikumā minētos nosacījumus šo datu 
sniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Datu subjektiem ir jāsaņem informācija par datu apstrādes darbībām, ko veic iestāde, ar kuru 
datu subjekti sadarbojas, bet viņi nav jāapgrūtina ar milzīgu sniegtās informācijas apjomu.
Lai ātrāk izprastu datu aizsardzības politiku un nodrošinātu tās labāku salīdzināmību, datu 
pārziņi, sniedzot informāciju datu subjektam, pirms sīkāka savas informācijas politikas 
izklāsta sniedz īsus ikonveida aprakstus par informācijas politiku.

Grozījums Nr. 1173
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

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

1. Ja tiek vākti datu subjekta personas 
dati, pārzinis sniedz datu subjektam 
vismaz šādu informāciju:

svītrots

a) pārziņa identitāte un 
kontaktinformācija, kā arī pārziņa 
pārstāvis, un datu aizsardzības inspektors, 
ja tādi ir;
b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, ietverot līguma noteikumus 
un vispārīgos nosacījumus, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 
6. panta 1. punkta f) apakšpunktu;
c) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti;
d) tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi 
datu subjekta personas datiem un to 
labošanu vai dzēšanu un tiesības iebilst 
pret šādu personas datu apstrādi;
e) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un uzraudzības iestādes 
kontaktinformācija;
f) personas datu saņēmēji vai datu 
saņēmēju kategorijas;
g) attiecīgā gadījumā informācija, ka 
pārzinis paredz nosūtīt datus uz trešo 
valstu vai starptautisku organizāciju, un 
informācija par aizsardzības līmeni, ko 
nodrošina šī trešā valsts vai starptautiskā 
organizācija, atsaucoties uz Komisijas 
lēmumu par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību;
h) jebkuru citu papildu informāciju, kas ir 
vajadzīga, lai garantētu godprātīgu 
apstrādi attiecībā pret datu subjektu, 
ņemot vērā konkrētos apstākļus, kādos 
personas datus vāc.

Or. en
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Grozījums Nr. 1174
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiek vākti datu subjekta personas dati, 
pārzinis sniedz datu subjektam vismaz šādu 
informāciju:

1. Ja nepastāv neviens no 5.b panta 1. līdz 
10. punktā minētajiem riska faktoriem un
ja tiek vākti datu subjekta personas dati, 
pārzinis pēc pieprasījuma sniedz datu 
subjektam šādu informāciju.

Ja pastāv vismaz divi no 5.b panta 1. līdz 
10. punktā minētajiem riska faktoriem un
ja tiek vākti datu subjekta personas dati, 
pārzinis sniedz datu subjektam vismaz 
šādu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pantā ir izdarīti grozījumi attiecībā uz konteksta un riska principiem saskaņā ar 5.a pantu 
(jauns) un 5.b pantu (jauns).

Grozījums Nr. 1175
Stanimir Ilchev

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiek vākti datu subjekta personas 
dati, pārzinis sniedz datu subjektam
vismaz šādu informāciju:

1. Par apstrādi tieši atbildīgais pārzinis un 
viņa pārstāvis, ja tāds ir, reģistrē vismaz 
šādu informāciju:

Or. de

Pamatojums

Regulas 14. pants ir apvienots ar 28. pantu, uzliekot dažādus pienākumus dažādiem datu 
pārziņiem. Pienākumiem sniegt un reģistrēt informāciju pamatā vajadzētu būt līdzīgiem, lai 
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padarītu vienkāršāku datu pārziņa pienākumu pildīšanu.

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiek vākti datu subjekta personas dati, 
pārzinis sniedz datu subjektam vismaz šādu 
informāciju:

1. Ja tiek vākti datu subjekta personas dati,
pārzinis sniedz datu subjektam vismaz šādu 
informāciju. Turpmākos punktus 
nepiemēro maziem uzņēmumiem to 
darbības laikā un attiecībā uz datiem, kas 
paredzēti izmantošanai tikai to iekšējām 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1177
Sarah Ludford

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiek vākti datu subjekta personas dati, 
pārzinis sniedz datu subjektam vismaz šādu 
informāciju:

1. Ja tiek vākti datu subjekta personas dati, 
pārzinis sniedz vai dara viegli pieejamu 
datu subjektam vismaz šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Vajadzība „sniegt informāciju” kavē pieņemt praktiskas metodes attiecībā uz pārredzamību.

Grozījums Nr. 1178
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja tiek vākti datu subjekta personas 
dati, pārzinis personas datu vākšanas 
laikā sniedz datu subjektam šādu 
informāciju:
a) pārziņa identitāte un 
kontaktinformācija, kā arī informācija 
par pārziņa pārstāvi un datu aizsardzības 
inspektoru, ja tādi ir; 
b) personas datu apstrādes nolūks, tostarp 
līguma noteikumi un vispārīgie 
nosacījumi.
Pēc datu subjekta pieprasījuma sniedz 
šādu papildu informāciju: 
a) termiņš, cik ilgi personas dati tiks 
glabāti; 
b) tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi 
datu subjekta personas datiem un to 
labošanu vai dzēšanu un tiesības iebilst 
pret šādu personas datu apstrādi; 
c) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādē un uzraudzības iestādes 
kontaktinformācija; 
d) personas datu saņēmēji vai datu 
saņēmēju kategorijas; 
e) attiecīgā gadījumā informācija, ka 
pārzinis paredz nosūtīt datus uz trešo 
valstu vai starptautisku organizāciju, un 
informācija par aizsardzības līmeni, ko 
nodrošina minētā trešā valsts vai 
starptautiskā organizācija, atsaucoties uz 
Komisijas lēmumu par aizsardzības 
līmeņa pietiekamību; 
f) jebkuru citu papildu informāciju, kas ir 
vajadzīga, lai garantētu godprātīgu 
apstrādi attiecībā pret datu subjektu, 
ņemot vērā konkrētos apstākļus, kādos 
personas datus vāc. 
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Or. en

Pamatojums

Procesā jāietver divi posmi.

Grozījums Nr. 1179
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārziņa identitāte un kontaktinformācija, 
kā arī pārziņa pārstāvis, un datu 
aizsardzības inspektors, ja tādi ir;

a) pārziņa identitāte un kontaktinformācija, 
kā arī pārziņa pārstāvis, un datu 
aizsardzības inspektors, ja tādi ir, vai, ja 
tas ir svarīgi, uzņēmumu grupas un tās 
datu aizsardzības inspektora identitāte un 
kontaktinformācija;

Or. en

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārziņa identitāte un kontaktinformācija, 
kā arī pārziņa pārstāvis, un datu 
aizsardzības inspektors, ja tādi ir;

a) pārziņa identitāte un kontaktinformācija, 
kā arī pārziņa pārstāvis, ja tāds ir;

Or. en

Grozījums Nr. 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārziņa identitāte un
kontaktinformācija, kā arī pārziņa 
pārstāvis, un datu aizsardzības inspektors, 
ja tādi ir;

a) pārziņa kontaktinformācija, kā arī 
pārziņa pārstāvis, un datu aizsardzības 
inspektors, ja tādi ir;

Or. es

Grozījums Nr. 1182
Michèle Striffler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārziņa identitāte un kontaktinformācija, 
kā arī pārziņa pārstāvis, un datu 
aizsardzības inspektors, ja tādi ir;

a) pārziņa identitāte un kontaktinformācija, 
kā arī pārziņa pārstāvis, un datu 
aizsardzības inspektora, ja tādi ir, 
kontaktinformācija;

Or. fr

Pamatojums

Prasība sniegt informāciju par datu aizsardzības inspektora identitāti jāaizstāj ar prasību 
sniegt standarta informāciju datu aizsardzības inspektora kontaktinformācijas veidā, lai 
nodrošinātu šīs personas neatkarību un novērstu vajadzību atjaunināt informāciju jauna datu 
aizsardzības inspektora gadījumā.

Grozījums Nr. 1183
Alexander Alvaro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, ietverot līguma noteikumus 
un vispārīgos nosacījumus, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 

b) apstrādes īpašie nolūki, kam paredzēti 
personas dati, kā arī informācija par 
personas datu apstrādes drošību, ietverot 
līguma noteikumus un vispārīgos 
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b) apakšpunktu, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 
1. punkta f) apakšpunktu;

nosacījumus, ja apstrāde pamatojas uz 
6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un 
pārziņa likumīgās intereses, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka drošība ir būtiska datu aizsardzības daļa, uzskata, ka šī informācija datu 
subjektam ir svarīga.

Grozījums Nr. 1184
Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, ietverot līguma noteikumus 
un vispārīgos nosacījumus, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 
1. punkta f) apakšpunktu;

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, ietverot līguma noteikumus 
un vispārīgos nosacījumus, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 
1. punkta f) apakšpunktu, 1.a un 
1.b punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1185
Louis Michel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, ietverot līguma noteikumus 
un vispārīgos nosacījumus, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati;
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b) apakšpunktu, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 
6. panta 1. punkta f) apakšpunktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1186
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, ietverot līguma noteikumus 
un vispārīgos nosacījumus, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 
1. punkta f) apakšpunktu;

b) apstrādes nolūki, kam paredzēta katra
personas datu kategorija, ietverot līguma 
noteikumus un vispārīgos nosacījumus, ja 
apstrāde pamatojas uz 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, un dominējošās pārziņa 
likumīgās intereses, ja apstrāde pamatojas 
uz 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu;

Or. en

Pamatojums

Datu subjekti praksē bieži saskaras ar aprakstošu informāciju un nesaņem pienācīgu 
informāciju. Šajā grozījumā papildus precizēta pienācīga informēšana.

Grozījums Nr. 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti 
personas dati, ietverot līguma noteikumus
un vispārīgos nosacījumus, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 
1. punkta f) apakšpunktu;

b) apstrādes īpašais nolūks vai nolūki, kam 
paredzēti personas dati, tostarp saistībā ar 
6. panta noteikumiem, un īpaši līguma 
noteikumiem un vispārīgajiem 
nosacījumiem, ja apstrāde pamatojas uz 
6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un 
pārziņa likumīgajām interesēm, ja apstrāde 
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pamatojas uz 6. panta 1.a un 1.b punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1188
Sarah Ludford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādes nolūki, kam paredzēti
personas dati, ietverot līguma noteikumus 
un vispārīgos nosacījumus, ja apstrāde 
pamatojas uz 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, un pārziņa likumīgās 
intereses, ja apstrāde pamatojas uz 
6. panta 1. punkta f) apakšpunktu;

b) datu apstrādes nolūks vai nolūki; un

Or. en

Pamatojums

Datu subjekts nebūtu pārāk jāapgrūtina ar informāciju.


